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UCHWAŁA NR LVII/265/10
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 5 lutego 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póz.
zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy
Pacanów uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy
Pacanów Nr LVI/263/10 z dnia 08 stycznia 2010

otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Skreśla się dotychczasowe brzmienie
§ 9 uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LVI/263/10
z dnia 08 stycznia 2010 roku i uchwała się § 9 w
następującym brzmieniu: „Dochody należne
gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony
środowiska w kwocie 11.670,40 zł. oraz wydatki
na zadania określone w ustawie Prawo ochrony
środowiska w kwocie 11.670,40 zł.”.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Nowicki
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LVII/265/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 5 lutego 2010 r.

Dochody
W załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LVI/263/10 z dnia 08 stycznia 2010 roku uchwala
się następujące zmiany:
Lp
1
1
2

Dział
2
900
900

Rozdział
3
90019
90019

§
4
0690
0970
Razem
Zwiększenie netto

Zmniejszenia
5

Zwiększenia
6
10.000
1.670,40
11.670,40
11.670,40

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LVII/265/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 5 lutego 2010 r.
Wydatki
W załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LVI/263/10 z dnia 08 stycznia 2010 roku uchwala
się następujące zmiany:
Lp
1
1
2
3

Dział
2
851
851
900

Rozdział
3
85154
85154
90019
Razem
Zwiększenie netto

§
4
4210
4300
4300

Zmniejszenia
5

Zwiększenia
6
2.000
2.000
2.000

11.670,40
13.670,40
11.670,40
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr LVII/265/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 5 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 137

1068

– 9108 –

Poz. 1068

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 137

– 9109 –

Poz. 1069

1069
1069

UCHWAŁA NR LV/307/2010
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE
z dnia 10 marca 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) w związku z art. 166 ust. 1, art. 166a,
art. 184 ust. 1, pkt. 7, 8, 10 lit. a i b ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku
art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, 2, art. 222 ust. 1,
ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1,
ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się przychody o kwotę
1.000.000,00 zł oraz rozchody 1.000.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1. Powyższa kwota
zostanie przeznaczona na pożyczkę, którą udzieli
gmina dla Zakładu Usług Komunalnych Sp.z o.o.
w Piekoszowie.
§ 2.1. Deficyt budżetu gminy zwiększa się
o kwotę 1.000.000 zł i ogółem wynosić będzie
4.761.677 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 4.589.261 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 172.416 zł.
§ 3. Zmienia się treść § 9 Uchwały Rady
Gminy w Piekoszowie Nr LIV/300/2010 z dnia
28 stycznia 2010 r. i otrzymuje on brzmienie: Limity
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł; w tym kredyty,
pożyczki i papiery wartościowe zaciągane
/emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w
kwocie 0 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.589.261 zł; w tym kredyty,
pożyczki i papiery wartościowe zaciągane
/emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dys-

ponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w
kwocie 0 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie
0 zł; w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem
dysponującym
funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł
4) wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł
§ 4. Zmienia się treść § 11 Uchwały Rady
Gminy w Piekoszowie Nr LIV/300/2010 z dnia
28 stycznia 2010 r. i otrzymuje on brzmienie:
Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł, w tym do zaciągania
kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem dysponującym funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej do wysokości 0 zł
b) zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie 4.589.261 zł w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane
(emitowane) w związku z umową zawarta
z podmiotem dysponującym funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej w kwocie 0 zł,
c) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów kwocie 0 zł
d) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
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ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w kwocie 0 zł,
zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy
i projekty realizowane ze środków Unii
Europejskiej lub bezzwrotnych środków
zagranicznych oraz na zadania wynikające
z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3, 4.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i
termin zapłaty upływa w 2011 roku
dokonywania zmian w planie wydatków w
ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami
bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem
zmian dotyczących wieloletnich programów
inwestycyjnych
dokonywania zmian w wydatkach na zadania
inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,

Poz. 1069

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku
następnym (2011).
7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do
łącznej kwoty 1.000.000 zł,
8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i
gwarancji do łącznej kwoty 0 zł,
9) lokowania wolnych środków budżetowych
na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
gminy.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy w Piekoszowie:
Jerzy Głuch

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 137

– 9111 –

Poz. 1069

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LV/307/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 10 marca 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXX/11/10
RADY GMINY PIERZCHNICA
z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy 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, 10 lit. a i b ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku z art. 211,
art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3,
art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2, art. 258,
art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/2/10 Rady Gminy
Pierzchnica z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na rok
2010 dokonuje się zmian:
1) W § 10 skreśla się pkt 6.
2) W załączniku Nr 2 wydatki budżetu gminy na
2010r. w dziale 710 rozdz. 71004 dodaje się
paragraf „4300 - zakup usług pozostałych
- 15.000 zł”
3) zmiany w załącznikach dochodów i wydatków budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
4) załącznik Nr 3 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-

2012 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
5) załącznik Nr 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
na 2010r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
6) załącznik Nr 4a wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane że środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały.
7) załącznik Nr 5 przychody i rozchody budżetu
w 2010r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady:
Artur Kułagowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXX/11/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 15 marca 2010 r.
Zmiany w załącznikach dochodów i wydatków budżetu
L.p.

Dział

Rozdział

Paragraf

I. Zwiększenia dochodów:
1.
750
75023
2.
756
75615
3.
756
75616
4.
756
75616

0920
0910
0910
0490

5.
6.
7.

758
758
851

75814
75814
85154

0920
0970
2910

8.
9.
10.

758
758
010

75801
75831
01095

2920
2920
2008

11.
600
60016
6208
12.
600
60016
6208
Razem zwiększenia dochodów
II. Zmniejszenia wydatków:
1.
801
80146
4700
2.
852
85295
4040
3.
700
70005
4270
Razem zmniejszenia wydatków
III. Zwiększenia wydatków:
1.
801
80110
4260
2.
900
90001
4430
3.
600
60016
6058
4.
600
60016
6059
5.
600
60016
4270
6.
600
60016
4300
7.
852
85295
4210
Razem zwiększenia wydatków

Nazwa paragrafu
pozostałe odsetki
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)
subwencje ogólne z budżetu państwa
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
(z 2009r.)
dotacje rozwojowe (z 2009r.)
dotacje rozwojowe (Rynek, Błońska)

szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej (ZS P-ca)
dodatkowe wynagrodzenie roczne
zakup usług remontowych

zakup energii (ZS P-ca)
różne opłaty i składki
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rynek, Błońska)
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rynek, Błońska)
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
zakup materiałów i wyposażenia

Kwota
w złotych
613
1.000
1.000
50
12.500
50
366
57.455
9.474
57.387
113.727
50.732
304.354
2.545
100
30.000
32.645
60.000
10.000
50.732
33.821
152.346
30.000
100
336.999
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXX/11/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 15 marca 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXX/11/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 15 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

L.p.
I

II

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

Wydatki w roku
budżetowym
2010
0
0
0
0
4 000 653
1 590 485
0
2 410 168
4 000 653
1 590 485
0
2 410 168

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
2 422 517
2 830 000
5 252 517
1 037 094
1 222 657
2 259 751
0
0
0
1 385 423
1 607 343
2 992 766
2 422 517
2 830 000
5 252 517
1 037 094
1 222 657
2 259 751
0
0
0
1 385 423
1 607 343
2 992 766

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 137

– 9117 –

Poz. 1070

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXX/11/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 15 marca 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXX/11/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 15 marca 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010r.
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Treść
2
Przychody ogółem:

Klasyfikacja
§

Kwota
2010 r.

3

4
4 912 000,00
4 912 000,00
1 590 485,00

Kredyty
§ 952
w tym na finansowanie zadan realizowanych z udziałem środków pochodzących z budzetu UE
Pożyczki
§ 952
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
Prywatyzacja majątku jst
§ 941 do 944
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)
§ 931
Inne źródła (wolne środki)
§ 955
Przelewy z rachunku lokat
§ 994
Rozchody ogółem:
1 596 814,00
Spłaty kredytów
§ 992
1 538 250,00
Spłaty pożyczek
§ 992
58 564,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków po§ 963
chodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
§ 991
Lokaty
§ 994
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)
§ 982
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995

1070

1071
1071

UCHWAŁA NR XXX/18/10
RADY GMINY PIERZCHNICA
z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/53/09 z dnia 19 października 2009r. w sprawie udzielenia przez
gminę Pierzchnica poręczenia pożyczki zaciąganej przez Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne
w Drugni
Na podstawie art. 94 ust. 1 w związku z
art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/53/09 Rady Gminy
Pierzchnica z dnia 19 października 2009r. w
sprawie udzielenia przez gminę Pierzchnica poręczenia pożyczki zaciąganej przez Stowarzyszenie
Sportowo-Kulturalne w Drugni zmienionej

uchwałą Nr XXIX/3/10 z dnia 25 stycznia 2010r.
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.Poręczenie, o którym mowa w ust. 1
udziela się do 30 kwietnia 2010r.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady:
Artur Kułagowski
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UCHWAŁA NR XXXIX/221/2010
RADY GMINY RAKÓW
z dnia 18 lutego 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240./
- Rada Gminy Raków uchwala co następuje:

wanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r. załącznik Nr 7 do uchwały Rady
Gminy Raków Nr XXXVIII/216/2010 z dnia
25 stycznia 2010r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/216/2010 Rady
Gminy Raków z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2010
rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się uchwalone dochody budżetowe
o kwotę 312.739,90 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się uchwalone wydatki budżetowe
o kwotę 312.739,90 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2010 r. – załącznik Nr 3a do
uchwały Rady Gminy Raków Nr XXXVIII/216/2010
z dnia 25 stycznia 2010r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizo-

§ 2. Ustala się dochody w kwocie 75.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87.415 zł
na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady:
Jerzy Nowak
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/221/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 18 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/221/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 18 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX/221/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 18 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIX/221/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 18 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXIX/224/2010
RADY GMINY RAKÓW
z dnia 18 lutego 2010 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z
późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Statut Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raków.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/94/2004
Rady Gminy Raków z dnia 30 września 2004r. w
sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rakowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady:
Jerzy Nowak
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/224/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 18 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/218/2010
RADY GMINY W RYTWIANACH
z dnia 24 lutego 2010 r.
Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji
Turystycznej w Rytwianach
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9,
11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123
z późn. zm.), Rada Gminy Rytwiany uchwala, co
następuje:
§ 1. Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działająca w formie samorządowej instytucji
kultury pod nazwą: Gminne Centrum Kultury,
Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach,
zwane dalej Centrum. Centrum uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z
chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji
kultury.
§ 2. Siedziba Centrum mieści się w Rytwianach ul. Szkolna 1, a terenem działania jest
obszar Gminy Rytwiany.
§ 3. Do zadań Centrum należy wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej, sportowej i tury-

stycznej na terenie Gminy Rytwiany. Szczegółowy zakres działalności Centrum określa statut w
brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 4. 1. Wójt Gminy odda Centrum w użyczenie: - budynek położony w Rytwianach przy
ulicy Szkolnej 1 wraz z działkami Nr 1427/2,
Nr 1427/3 Nr 1427/4, - budynek położony w Pacanówce wraz z działką Nr 82/1 - budynek położony w Podborku wraz z działkami Nr 365/2 i
Nr 40/2 - budynek położony na działkach obrębu
Sichów Mały Nr 1163/2, Nr 1164/2 i Nr 1165 stanowiące własność Gminy Rytwiany z przeznaczeniem na cele działalności statutowej. 2. Inne
składniki majątku zostaną oddane we władanie
Centrum w odrębnym trybie.
§ 5. Działalność Centrum będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu
Gminy. Ponadto Centrum może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z: innych
dotacji, wpływów z własnej działalności, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych
i prawnych oraz innych źródeł.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr inż. Marek Sadowski
Załącznik do uchwały Nr XLII/218/2010
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 24 lutego 2010 r.

Statut Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Centrum Kultury, Sportu i Informacji
Turystycznej w Rytwianach, zwane dalej „Centrum”, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); 2) ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z
2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.); 3) ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240); 4) ustawy z dnia
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z
2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.); 5) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Centrum jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina
Rytwiany. 2. Centrum podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora. Z chwilą wpisu do rejestru uzyskuje
osobowość prawną. 3. Siedzibą Centrum jest
miejscowość Rytwiany ul. Szkolna 1, a teren
działania obejmuje Gminę Rytwiany. 4. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami Centrum może działać na terenie całego
kraju oraz za granicą.

Rozdział 2
Cel i zakres działania
§ 3. Celem działania Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej
i sportowej, rozwijającej i zaspakajającej potrzeby ludności oraz upowszechnianie, ochrona i
promocja kultury, sportu i turystyki w kraju i za
granicą oraz utrwalanie i rozwijanie zainteresowań kulturalnych, sportowych i turystycznych
społeczeństwa.
§ 4. 1. Do podstawowych działań Centrum
należy, w szczególności: 1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę; 2) stwarzanie warunków dla
amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów
zainteresowań, sekcji i zespołów; 3) organizowanie imprez artystycznych, sportowych i rekreacyjnych, okolicznościowych, rodzinnych i obrzędowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym; 4) prowadzenie działalności
wydawniczej i promocyjnej; 5) koordynowanie
działalności na terenie działania Centrum w zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, 6) nadzorowanie i organizowanie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej;

7) prowadzenie współpracy i wymiany kulturalnej; 8) współdziałanie na rzecz kultury i sportu z
instytucjami, stowarzyszeniami, twórcami indywidualnymi, 9) prowadzenie punktu informacji
turystycznej; 10) administrowanie powierzonymi
obiektami i przydzielonym mieniem oraz utrzymywanie i udostępnianie bazy kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Zadania wymienione w ust. 1, Centrum
realizuje w szczególności poprzez: 1) prowadzenie zespołów amatorskiego ruchu artystycznego,
sekcji i kół zainteresowań oraz zapewnienie odpowiednich warunków potrzebnych do ich funkcjonowania; 2) organizowanie imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, ponadlokalnym i międzynarodowym w szczególności: wystaw, odczytów, prelekcji, wieczorków, konferencji, zebrań,
spotkań dyskusyjnych, zabaw tanecznych, festynów, loterii, aukcji; 3) udostępnienie, w miarę
istniejących możliwości pomieszczeń (sal) znajdujących się w budynku Centrum dla samoistnie
zorganizowanych grup lub dla grup zorganizowanych w celu odbycia zajęć kulturalnych;
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4) organizowanie imprez amatorskiego ruchu
artystycznego, w szczególności koncertów, przeglądów, festiwali, konkursów, spotkań, prezentacji, recitali i innych form; 5) organizowanie
imprez estradowych i artystycznych z udziałem
artystów profesjonalnych; 6) działalność wydawniczą, w tym sprzedaż wydawnictw i pamiątek regionalnych; 7) organizowanie szkoleń i
warsztatów dla instruktorów zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz ich członków;
8) prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich; 9) zleconą działalność techniczną polegającą na zapewnieniu sceny, oświetlenia, nagłośnienia sceny lub dekoracji; 10) organizowanie imprez zleconych - okolicznościowych i innych; 11) organizowanie zbiorowych
wyjazdów na ważne wydarzenia kulturalne;
12) prowadzenie edukacji kulturalnej; 13) udzielanie doradztwa, pomocy merytorycznej i organizacyjnej, stowarzyszeniom i organizacjom
prowadzącym działalności kulturalną. 14) udzielanie informacji turystycznej

zajęć, c) zapewnienie kadry instruktorów i trenerów, d) udostępnianie stadionu do prowadzenia
zajęć oraz imprez organizowanych przez różne
organizacje, grupy samoistnie zorganizowane
oraz grupy zorganizowane; 3) promocji jednostki
i Gminy Rytwiany, m.in. poprzez: a) prowadzenie
Punktu Informacji Turystycznej, organizowanie
koncertów poza terenem Gminy dla zespołów
amatorskiego ruchu artystycznego i grup sportowych, b) dystrybucję wydawnictw i sprzedaż
wyrobów artystycznych i innych artykułów promujących Gminę; 4) organizowania działalności
artystycznej i sportowo-rekreacyjnej; 5) upowszechniania dostępu do informacji i działalności edukacyjnej w tym zakresie; 6) świadczenia
usług najmu i dzierżawy składników majątkowych m.in.: wynajem sal, pomieszczeń i posiadanych terenów na cele sportowo-rekreacyjne i
handlowe oraz na doraźne potrzeby osób lub
organizacji społecznych; 7) prowadzenia innej
działalności, pozwalającej na wspomaganie realizacji celów statutowych.

§ 5. Centrum prowadzi również działalność
inną niż kulturalna, m.in. w zakresie: 1) tworzenia warunków do wypoczynku, turystyki, rekreacji i rozrywki, m.in. poprzez: a) organizowanie
imprez turystyczno-krajoznawczych, b) organizowanie wycieczek, rajdów pieszych i rowerowych, c) tworzenie form aktywności krajoznawczo-turystycznej, d) organizowanie zajęć o tematyce krajoznawczo-turystycznej, e) współpracę z
organizacjami, stowarzyszeniami krajoznawczoturystycznymi i klubami sportowymi działającymi na terenie: Gminy Rytwiany, kraju oraz za
granicą; 2) organizowania turniejów i imprez
sportowo-rekreacyjnych, m.in. poprzez: a) organizowanie
imprez
sportowo-rekreacyjnych,
b) organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz zakup sprzętu do prowadzenia tych

§ 6. 1. Centrum może, na mocy umów i
porozumień, współpracować z organizacjami
społecznymi, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi instytucjami w
zakresie działalności statutowej. 2. Realizując
działalność określoną w ust. 1 Centrum może, w
szczególności: 1) zatrudniać twórców, wykonawców oraz innych specjalistów; 2) współdziałać z
organizacjami społecznymi działającymi w dziedzinie kultury, instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i sportowymi, fundacjami oraz organizatorami festiwali, konkursów i innych przedsięwzięć; 3) prowadzić działalność impresaryjną;
4) organizować kursy, seminaria, warsztaty i
wystawy lub w nich uczestniczyć; 5) organizować działalność artystyczną i sportową.

Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie
§ 7. 1. Centrum zarządza Dyrektor, który
kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji. 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt
Gminy Rytwiany, zgodnie z odrębnymi przepisami. 3. Do zakresu działania Dyrektora należy
realizacja celów i zadań Centrum poprzez:
1) dobór i wykorzystanie kadr; 2) planowanie i
kierowanie działalnością merytoryczną Centrum;
3) nadzór nad majątkiem instytucji i jego gospodarowaniem; 4) przedstawianie Organizatorowi i

innym właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków
inwestycyjnych; 5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń; 6) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną; 7) zawieranie i rozwiązywanie umów o
pracę z pracownikami oraz wykonywanie innych
czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum; 8) składanie oświadczeń woli w
imieniu Centrum, w tym zawieranie umów.
§ 8. 1. Centrum jest zakładem pracy w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy i zatrudnia pracowników z zakresu rozwoju i upowszechniania
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kultury, kultury fizycznej i rekreacji oraz pracowników administracji i obsługi. 2. Szczegółową
organizację Centrum określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora, zgodnie z odrębnymi przepisami. 3. Organizację, porządek w
procesie pracy oraz związane z tym prawa i
obowiązki zakładu pracy i pracowników określa
Regulamin Pracy Centrum.

Poz. 1074,1075

§ 10.1. W strukturze Centrum funkcjonują:
1) Punkt Informacji Turystycznej w Rytwianach
2) świetlice wiejskie; 3) boiska wiejskie; 4) wiejskie place zabaw; 5) stadion sportowy wraz z
budynkiem socjalnym w Rytwianach. 2. Centrum
prowadzi swoją działalność w siedzibie, w budynkach i na terenach wymienionych w ust. 1
oraz innych obiektach i nieruchomościach przekazanych lub nabytych.

§ 9. Bezpośredni i bieżący nadzór nad Centrum sprawuje Wójt Gminy Rytwiany.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§ 11. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan działalności instytucji zatwierdzony przez Dyrektora. 3. Plan działalności,
o którym mowa w ust. 2 zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów,
plan remontów i konserwacji środków trwałych,
plan inwestycji, w tym inwestycji kapitałowych.
4. Projekt rocznego planu działalności Centrum
Dyrektor przedkłada Organizatorowi w terminie
przez niego określonym. 5. Zasady wynagradzania pracowników Centrum określają odrębne
przepisy.

§ 12. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan działalności instytucji zatwierdzony przez Dyrektora. 3. Plan działalności,
o którym mowa w ust. 2 zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów,
plan remontów i konserwacji środków trwałych,
plan inwestycji, w tym inwestycji kapitałowych.
4. Projekt rocznego planu działalności Centrum
Dyrektor przedkłada Organizatorowi w terminie
przez niego określonym. 5. Zasady wynagradzania pracowników Centrum określają odrębne
przepisy.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 13. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
ustaw, o których mowa w § 1.

§ 14. Centrum używa pieczęci podłużnej z
nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
§ 15. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
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UCHWAŁA NR RG-XLII/341/10
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr RG–XXIII/175/08 Rady Gminy Sitkówka–Nowiny z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce–Nowinach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”,
art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o „samorządzie gminnym” (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr RG–XXIII/175/08 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w SitkówceNowinach wprowadza się następujące zmiany:
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1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr RG–XXIII/175/08
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia
2008r. w sprawie zatwierdzenia Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sitkówce-Nowinach wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt 1. zmienia się i otrzymuje brzmienie:
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. „o pomocy
społecznej” (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.
Nr 175. poz. 1362 ze zmianami).
2) § 1 pkt 7 zmienia się i otrzymuje brzmienie:
Ustawy z dnia 27.08.2009 r. „o finansach
publicznych” (Dz. U. z 2009r. Nr 157,
poz. 1240).
3) § 4 zmienia się i otrzymuje brzmienie:
Siedziba Ośrodka znajduję się w budynku Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny.
4) § 14 zmienia się i otrzymuje brzmienie:
Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy

Poz. 1075,1076

i prowadzi gospodarkę finansową w
oparciu o przepisy.
5) § 18 skreśla się.
2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają
zmianie i pozostają w mocy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny i Kierownikowi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 marca 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zbigniew Pyk
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UCHWAŁA NR RG-XLII/342/10
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny,
sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zlecanych podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
Na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240.), w związku
z 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. zm.), Rada Gminy uchwala, co
następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.1. Niniejsza uchwała reguluje:
1) tryb postępowania o udzielenie dotacji,
2) sposób rozliczania dotacji,
3) sposób kontroli wykonywania dotowanego
zadania
a) w odniesieniu do podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych i
niedziałających w celu osiągnięcia zysku,
którym Gmina Sitkówka-Nowiny zamierza zlecać zadania publiczne nie wyszczególnione w art. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

2. Pod pojęciem „podmiot pozarządowy”,
albo „podmiot dotowany” na potrzeby niniejszej
uchwały należy rozumieć niezaliczony do sektora
finansów publicznych i nie działający w celu
osiągania zysku podmiot z art. 221 ust. 1 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157,
poz. 1240).
§ 2. Środki finansowe na dotacje dla podmiotów niepublicznych planuje się jako wydatki
wyodrębnione w stosownych pozycjach budżetu
Gminy Sitkówka-Nowiny.
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Rozdział 2
Tryb postępowania o udzielenie dotacji
§ 3.1. Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny występując z inicjatywą zlecenia realizacji zadań
finansowanych dotacją umieszcza listę tych zadań
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy - określając:
1) rodzaj zadania,
2) termin realizacji,
3) warunki, jakie powinien spełniać podmiot
niepubliczny,
4) termin składania ofert realizacji zadania.

3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji
kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania,
4) ocenę możliwości realizacji zadania przez
podmiot dotowany,
5) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim, z
uwzględnieniem w szczególności jakości i
terminowości rozliczenia otrzymanej dotacji.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1
wywiesza się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 4.

§ 7.1. Listę podmiotów dotowanych ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Sitkówka-Nowiny określając:
1) nazwę podmiotu dotowanego,
2) zadanie zlecone do wykonania,
3) wysokość przyznanej dotacji.

§ 4.1. Wniosek podmiotu niepublicznego o
udzielenie dotacji powinien zawierać w szczególności:
1) określenie podmiotu występującego z wnioskiem,
2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
3) wysokość oczekiwanej kwoty dotacji,
4) szczegółową kalkulację przewidywanych
kosztów realizacji zadania planowanych do
sfinansowania ze środków dotacji,
2. Do wniosku dołącza się dodatkowo:
1) wyciąg z rejestru właściwego dla danej kategorii podmiotów niepublicznych,
2) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania finansowanych ze środków własnych.
3. Wniosek powinien być podpisany przez
osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli zgodnie z przepisami dotyczącymi podmiotu dotowanego.
4. Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny może
uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w
określonym terminie dodatkowych informacji
lub dokumentów.
§ 5. Przy wyborze podmiotu dotowanego
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny obowiązany jest
kierować się gwarancją właściwego wykonania
zadania oraz wielkością dotacji określoną we
wniosku.
§ 6.1. Przy rozpatrywaniu wniosku Wójt
Gminy Sitkówka-Nowiny uwzględnia w szczególności:
1) znaczenie zadania dla interesów Gminy,
2) wysokość środków budżetowych, które są
przeznaczone na realizację danego zadania,

2. Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się niezwłocznie
po rozstrzygnięciu w przedmiocie zgłoszonych
wniosków o dotację. Ogłoszenie to winno być
wywieszone przez okres co najmniej 14 dni.
§ 8. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji
następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą, a podmiotem dotowanym.
§ 9.1. Umowa dotacyjna poza ustaleniami
z art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych, zawiera w szczególności:
1) oznaczenie stron,
2) określenie czasu, na jaki zostaje zawarta,
3) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego
zadania i termin jego wykonania,
4) określenie wysokości dotacji, jaką Gmina
przekaże podmiotowi dotowanemu z tytułu
realizacji umowy oraz terminu i tryb jej płatności,
5) określenie trybu i terminów przekazywania
dotacji,
6) określenie sposobu i terminów rozliczenia
udzielonej dotacji i termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni
od określonego w umowie dnia wykonania
umowy,
7) termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż
do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,
8) zobowiązanie podmiotu dotowanego do
poddania się kontroli przeprowadzanej przez
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny w zakresie
objętym umową oraz tryb tej kontroli,
9) określenie warunków wypowiedzenia umowy.
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Rozdział 3
Sposób rozliczenia dotacji
§ 10. Dotację należy rozliczyć w terminie
określonym w umowie, nie później niż w 15 dniu
od dnia wykonania zadania.
§ 11.1. Rozliczenia wykonania zadania i
wykorzystania dotacji z zachowaniem zasady
jawności postępowania następuje na podstawie:
1) sprawozdania z wykonania zakresu rzeczowego zadania
2) kserokopii opisanych rachunków, faktur, list
płac, list wypłat, delegacji, decyzji itp. dotyczących wydatków faktycznie poniesionych
na realizację zadania.
§ 12. Niewykorzystane przez podmiot dotowany środki podlegają zwrotowi w terminie
rozliczenia dotacji określonym w umowie.

§ 13. W umowie zamieszcza się postanowienie, że jeżeli dotacja nie zostanie rozliczona
lub przedstawione przez podmiot dotowany rozliczenie nie zostanie przyjęte przez Wójta Gminy
Sitkówka-Nowiny to przekazana kwota dotacji
podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych.
§ 14. W terminie do 15 sierpnia danego
roku budżetowego i do 31 marca roku następnego wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Sitkówka-Nowiny zestawienie udzielonych, wykorzystanych i rozliczonych w poprzednim półroczu dotacji. Zestawienie wywiesza się
na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni.

Rozdział 4
Sposób kontroli realizacji dotowanego zadania
§ 15.1. Podmiot, któremu została udzielona
jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionej
ewidencji księgowej środków otrzymanych z
dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych
środków.
2. Podmiot dotowany obowiązany jest
prowadzić takie zasady obiegu i opisywania dokumentów finansowych, by oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w
klauzulę potwierdzającą ten fakt.
§ 16. W umowie dotacyjnej zamieszcza się
postanowienie, iż podmiot dotowany wyraża
zgodę na to, by odpowiednie komórki Gminy
Sitkówka-Nowiny i właściwe komisje Rady Gminy
dokonywały kontroli sposobu wykorzystania
dotacji.

1) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji i realizacji celów zakładanych w zakresie
dotowanego zadania (kontrola merytoryczna),
2) sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania, w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu
oryginałów dokumentów finansowych (kontrola formalno-rachunkowa).
§ 18.1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji,
polegających w szczególności na:
1) niewłaściwym (niezgodnym z celem określonym we wniosku i zawartej umowie) realizowaniem dotowanego zadania,
2) rozbieżnościach między oryginałami dokumentów, a przedstawionymi do rozliczenia
kopiami, kserokopiami lub zastawieniami,
3) przedstawieniu nieprawdy w załączonych do
rozliczenia oświadczeniach:
a) umowa podlega rozwiązaniu.

§ 17.1. Kontrola, o której mowa w § 16 polega na:
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.
§ 20.1. Traci moc uchwała Nr RG-IV/23/07
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 stycznia
2007 roku r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy
Sitkówka-Nowiny, sposobu rozliczania i kontroli

zadań zlecanych podmiotom nienależącym do
sektora finansów publicznych i niedziałających w
celu osiągnięcia zysku.
2. Umowy zawarte na podstawie uchwały,
o której mowa w ust. 1 zachowują moc obowiązującą do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania.
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§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
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dowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zbigniew Pyk
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UCHWAŁA NR RG-XLII/343/10
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2010 r.
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 późn. zm.)
oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
a także art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68,
poz. 449) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr RG-XLI/330/10 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy SitkówkaNowiny na 2010 rok wprowadza się następujące
zmiany:
1. Zmianie ulega § 8 uchwały, który po zmianie
przyjmuje brzmienie:
„§ 8. Plan przychodów i wydatków w
łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych:
- przychody - 5 943 667 zł,

-

wydatki - 5 952 940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”
2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy poszczególnymi wydatkami zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Plan
przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej Dotacje przedmiotowe w 2010 r. otrzymuje nowe
brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zbigniew Pyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr RG-XLII/343/10
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 24 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr RG-XLII/343/10
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 24 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr RG-XLII/343/10
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 24 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/1/10
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 19 stycznia 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 234, art. 235 ust. 4 i art. 236 ust. 5 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala,
co następuje:

zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do
zarysu projektu budżetu.

§ 1. Uchwała określa tryb opracowania
projektu uchwały budżetowej, w szczególności:
1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu,
2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej,
3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi.

§ 7.1. Projekt uchwały budżetowej określa:
1) plan dochodów, z podziałem na dochody
bieżące i majątkowe według ich źródeł, w
układzie działów, rozdziałów i paragrafów,
2) plan wydatków, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów, rozdziałów i paragrafów,
3) limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne oraz wydatki inwestycyjne jednoroczne, z wyodrębnieniem wydatków na
finansowanie poszczególnych zadań,
4) wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegajacych zwrotowi z podziałem na
wydatki bieżące i wydatki majątkowe, według działów i rozdziałów,
5) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie
nadwyżki budżetowej,
6) przychody i rozchody budżetu według klasyfikacji paragrafów,
7) wysokość rezerwy:
a) ogólnej,
b) celowej z określeniem jej przeznaczenia,
8) dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
a) z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami, w
szczegółowości: dział, rozdział, paragraf,
b) z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf,
c) realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego, w szczegółowości: dział,
rozdział, paragraf,
9) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywanie
problemów alkoholowych oraz gminnym

§ 2.1. Radni, kierownicy referatów, samodzielni pracownicy samorządowi składają na
piśmie wnioski budżetowe określające zadania
do realizacji i kwotę planowanych wydatków w
przyszłym roku budżetowym.
2. Składający wnioski budżetowe przedstawiają ich krótkie i rzeczowe uzasadnienie,
wyliczenie wielkości wydatków według aktualnych cen z uwzględnieniem stopnia inflacji oraz
załączają niezbędne dokumenty.
3. Organy wykonawcze jednostek pomocniczych (sołtysi) składają wnioski budżetowe na
podstawie uchwał zebrania wiejskiego określających zadania na które mają być przeznaczone
środki i uzasadnienie tych wydatków.
§ 3. Ustala się ostateczny termin składania
wniosków budżetowych na dzień 15 października
roku poprzedzającego rok budżetowy.
§ 4. Wnioski budżetowe składane są do
skarbnika gminy, który nadzoruje terminowość
złożenia wniosków i ich kompletność.
§ 5. Skarbnik gminy, w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, a także obliczone kwoty
dochodów własnych gminy, dotacji celowych na
realizację zadań własnych i zleconych z zakresu
administracji rządowej oraz powierzonych w
wyniku zawartych porozumień, a także subwencji ogólnej z budżetu państwa, opracowuje

§ 6. Projekt uchwały budżetowej zostaje
opracowany z uwzględnieniem postanowień
niniejszej uchwały oraz przyjętych do realizacji
zadań i kierunków działania.
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programie przeciwdziałania narkomanii w
szczegółowości: dział, rozdział, paragraf,
plany przychodów i wydatków zakładów
budżetowych według działów i rozdziałów,
zakres i kwoty dotacji podmiotowych, w
szczegółowości: dział, rozdział;
zakres i kwoty dotacji celowych, w szczegółowości: dział, rozdział;
limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu
budżetu,
b) sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
upoważnienia dla Wójta do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
występującego w ciągu roku deficytu i na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
b) zaciągania zobowiązań:
- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na
programy i projekty realizowane ze
środków UE lub bezzwrotnych środków
zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,
- z tytułu umów, których realizacja w
roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin
zapłaty upływa w roku następnym,
c) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i zakładu budżetowego
uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
d) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i zakładu budżetowego
uprawnień do zaciągania zobowiązań z
tytułu umów, których realizacja w roku
następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin
zapłaty upływa w roku następnym,
e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Projekt uchwały budżetowej winien spełniać pozostałe wymogi określone w art. art. 235-237
ustawy o finansach publicznych.

Poz. 1078

§ 8. Wraz z projektem uchwały budżetowej
Wójt przedstawia Radzie Gminy uzasadnienie do
projektu uchwały, z uwzględnieniem sposobu
ustalania wysokości prognozowanych dochodów i planowanych wydatków.
§ 9. 1) Komisje stałe Rady Gminy analizują
projekt uchwały budżetowej i dokonują jego
oceny.
2) Wnioski w sprawie projektu uchwały budżetowej komisje przedkładają Przewodniczącemu Komisji Budżetu, Planowania, Handlu i
Usług.
3) Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie wskazuje źródło jego
sfinansowania.
4) Po zapoznaniu się z wnioskami komisji Komisja Budżetu, Planowania, Handlu i Usług
wyraża swoją opinię w sprawie projektu
uchwały budżetowej i przedstawia Wójtowi
Gminy.
5) Uwzględniając przedstawione opinie i wnioski Wójt Gminy wprowadza zmiany do projektu uchwały budżetowej.
6) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje sesję
budżetową w terminie umożliwiającym
uchwalenie uchwały budżetowej przed rozpoczęciem roku budżetowego.
7) W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Rada Gminy może uchwalić uchwałę budżetową nie później niż do dnia 31 stycznia roku
budżetowego.
§ 10. Zmiana budżetu w ciągu roku wymaga przygotowania przez Wójta Gminy projektu
uchwały zmieniającej uchwałę budżetową z
uwzględnieniem zasad techniki legislacyjnej i
obowiązującego prawa.
§ 11. Traci moc uchwała Nr 19/2003 Rady
Gminy w Stopnicy z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie procedury uchwalania budżetu oraz
rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Krzysztof Tułak
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UCHWAŁA NR XXXIII/2/10
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 19 stycznia 2010 r.
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 166 ust.1, art. 166a,
art. 184 ust. 1, pkt 7, 8, 10 lit. a i b, ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku z art. 211, art 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt. 1, 2, art. 222
ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art 237
ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3,
art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
Rada Gminy uchwala, co następuje:

2. Przychody budżetu w wysokości
13 147 189,54 zł, rozchody w wysokości 58 333,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości
30 070 318,04 zł,
z tego:
a) dochody bieżące 15 985 342,84 zł,
b) dochody majątkowe 14 084 975,20 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości
43 159 174,58 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące 16 391 593,67 zł
b) wydatki majątkowe 26 767 580,91 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010–2012 zgodnie
z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne
jednoroczne).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających
zwrotowi
w
wysokości
25 469 518,25 zł.
a) wydatki majątkowe 25 174 477,75 zł
b) wydatki bieżące 295 040,50 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b
§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
13 088 856,54zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 13 088 856,54 zł,

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 20 000,00 zł,
2) celową w wysokości - 10 000,00 zł,
z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe - 10 000,00 zł,
§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z pomocą
rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie
80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w
kwocie 85 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Ustala się wpływy w kwocie 21 617,34
zł. i wydatki w kwocie 21 617,34 zł. związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w
łącznej kwocie (zbiorczo), dla
1) zakładów budżetowych: przychody – 1 392 103,00 zł,
wydatki – 1 379 670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8.1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie załącznikiem nr 11.
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§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 13 088 856,54 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z
umową zawartą z podmiotem dysponującym
funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spój/ności Unii Europejskiej - w kwocie
6 473 127,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 58 333,00 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z
umową zawartą z podmiotem dysponującym
funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej - w kwocie
58 333,00 zł
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek
i emitowania papierów wartościowych w
związku ze środkami określonymi w
umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej
do wysokości 500 000,00 zł
b) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
- w kwocie: 13 088 856,54 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku
z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej
- w kwocie 6 473 127 zł

2)

3)

4)

5)
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c) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów - w
kwocie 58 333,00 zł.
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek
i emitowania papierów wartościowych w
związku ze środkami określonymi w
umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej
- w kwocie 58 333,00 zł.
zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy
i projekty realizowane ze środków Unii
Europejskiej lub bezzwrotnych środków
zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i
termin zapłaty upływa w 2011 roku.
przekazania kierownikom jednostek budżetowych i zakładu budżetowego uprawnień
do dokonywania przeniesień w planie wydatków tych jednostek,
przekazania kierownikom jednostek budżetowych i zakładu budżetowego uprawnień
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku następnym (2011)
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w
roku następnym (2011),
lokowania wolnych środków budżetowych
na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Krzysztof Tułak
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/2/10
Rady Gminy Stopnica
z dnia 19 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIII/2/10
Rady Gminy Stopnica
z dnia 19 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/2/10
Rady Gminy Stopnica
z dnia 19 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XXXIII/2/10
Rady Gminy Stopnica
z dnia 19 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 137

– 9171 –
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIII/2/10
Rady Gminy Stopnica
z dnia 19 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 137

– 9172 –
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Załącznik nr 4a
do Uchwały nr XXXIII/2/10
Rady Gminy Stopnica
z dnia 19 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 137

– 9173 –
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Załącznik nr 4b
do Uchwały nr XXXIII/2/10
Rady Gminy Stopnica
z dnia 19 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 137

– 9175 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 137
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 137

– 9177 –
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIII/2/10
Rady Gminy Stopnica
z dnia 19 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 137

– 9178 –
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXIII/2/10
Rady Gminy Stopnica
z dnia 19 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 137

– 9179 –
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXIII/2/10
Rady Gminy Stopnica
z dnia 19 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 137

– 9180 –
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXIII/2/10
Rady Gminy Stopnica
z dnia 19 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 137

– 9181 –
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXIII/2/10
Rady Gminy Stopnica
z dnia 19 stycznia 2010 r.

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXIII/2/10
Rady Gminy Stopnica
z dnia 19 stycznia 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
92116
Gminna Biblioteka Publiczna-Instytucja Kultury w Stopnicy

Kwota dotacji
5
51 880,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

51 880,00

Ogółem

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXXIII/2/10
Rady Gminy Stopnica
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Dotacje celowe w 2010 r.
w złotych
Lp. Dział Rozdział
Nazwa zadania
1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1.

Jednostka otrzymująca dotację
5

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Na zadanie własne gminy z zakresu kultury fizycznej,
1. 926
92605
Wyłoniona w konkursie
sportu i rekreacji zlecone stowarzyszeniom
Ogółem
1079

Kwota dotacji
5

80 000,00
80 000,00
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UCHWAŁA NR XXXIII/3/10
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 19 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2
pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)
oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się statut Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stopnicy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/40/04 Rady
Gminy w Stopnicy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w
sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stopnicy, zmieniona
uchwałą Nr XXIX/50/05 Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 13 grudnia 2005 r., uchwałą Nr IV/5/07
Rady Gminy w Stopnicy z dnia 13 lutego 2007 r.
oraz uchwałą Nr XVII/30/08 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 października 2008 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Krzysztof Tułak
Załącznik do Uchwały nr XXXIII/3/10
Rady Gminy Stopnica
z dnia 19 stycznia 2010 r.

Statut
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stopnicy działa na podstawie:
1) Uchwały Nr X/51/90 Gminnej Rady Narodowej w Stopnicy z dnia 24 kwietnia 1990 r. w
sprawie utworzenia jednostki budżetowej
pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy”,
2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z
późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157 poz. 1240),
4) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz.
1362 z póź. zm.),
5) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 139
poz. 992 z późn. zm.),
6) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 r. Nr 71
poz. 734 z późn. zm.),

7) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U.
2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.),
8) niniejszego statutu.
§ 2.1. Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Stopnica.
2. Siedzibą Ośrodka jest Urząd Gminy,
ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica.
§ 3. Budżet Ośrodka stanowią środki finansowe przekazywane przez Wojewodę Świętokrzyskiego w Kielcach na wykonanie zadań zleconych oraz środki finansowe Gminy Stopnica
na realizację zadań własnych gminy.
§ 4.1. Ośrodek jest jednostką budżetową.
2. Podstawą gospodarki finansowej
Ośrodka jest plan finansowy określający jego
dochody i wydatki, opracowany przez Kierownika i Głównego Księgowego zatwierdzony
uchwałą budżetową Gminy Stopnica.
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3. Ośrodek prowadzi rachunkowość oraz
sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
4. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
5. Obsługę finansowo-kadrową Ośrodek
prowadzi we własnym zakresie.
6. Majątek Ośrodka stanowi wartość wydzielonego i przekazanego mienia.
7. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponosi jego Kierownik oraz
Główny Księgowy w zakresie powierzonych im
obowiązków.
8. W Ośrodku jest wydzielona komórka do
realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.
§ 5. Ośrodek realizuje zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym zadania własne
gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
2) przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych,
3) przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych,
4) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
5) postępowania w sprawie przyznawania
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
§ 6. Do zadań Ośrodka z zakresu pomocy
społecznej określonych ustawą o pomocy należy:
1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych
ustawą świadczeń,
2) praca socjalna,
3) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
4) realizacja zadań wynikających z rozeznanych
potrzeb społecznych,
5) rozwijanie nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
6) realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, bądź
innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.
§ 7. Do zadań w zakresie świadczeń rodzinnych należy:
1) prowadzenie postępowania w sprawie
świadczeń rodzinnych,
2) przyznawanie i wypłata przewidzianych
ustawą świadczeń,
1080
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§ 9. Do zadań z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych należy prowadzenie postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja
prowadzona przez komornika jest bezskuteczna.
§ 10. Do zadań z zakresu pomocy osobom
uprawnionym do alimentów należy:
1) prowadzenie postępowania w sprawie
świadczeń alimentacyjnych,
2) przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
§ 11.1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik,
który kieruje działalnością i jest za nią odpowiedzialny.
2. Kierownika w czasie jego nieobecności
zastępuje wyznaczony przez Kierownika pracownik.
3. Szczegółowe zasady organizacji Ośrodka
określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka ustalony przez Kierownika i zatwierdzony przez Wójta
Gminy.
§ 12.1. Kierownik Ośrodka na podstawie
upoważnienia Wójta Gminy może wydawać decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących
do właściwości gminy, świadczeń rodzinnych i
funduszu alimentacyjnego.
2. Kierownik może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne,
jak również kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności
do organów określonych odrębnymi przepisami.
§ 13. Kierownik Ośrodka składa Radzie
Gminy coroczne sprawozdanie z działalności
Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie
pomocy społecznej.
§ 14. W wykonywaniu zadań Ośrodek
współpracuje z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i
prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.
§ 15. Statut wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Rady Gminy o jego nadaniu.
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UCHWAŁA NR 9/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 24 lutego 2010 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa
Członkowie: Stanisław Banasik – (sprawozdawca),
Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona
Kudła, Joanna Marczewska, Ewa Midura, Ireneusz
Piasecki.
na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z
2001 r. Nr 55, poz. 577) oraz art. 91 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w
wyniku badania uchwały Nr XXXIII/1/10 Rady
Gminy w Stopnicy z dnia 19 stycznia 2010 roku

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej
postanawia
stwierdzić nieważność badanej uchwały w części
obejmującej § 9 pkt 2, 4, 5 uchwały, § 7 ust. 1
pkt 14 c uchwały … „i zakładu budżetowego”
z powodu naruszenia art. 233, 238 i 240 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 21 ust 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm)

Uzasadnienie
W dniu 28 stycznia 2010 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej wymieniona wyżej uchwała Nr XXXIII/1/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 19 stycznia 2010 r. i została objęta
postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11
ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych. Pismem
z dnia 2010-01-26 znak RG.0704-5/10 do uregulowań tej uchwały w zakresie § 9 pkt 5 zastrzeżenia wniósł Wójt Gminy. Kolegium badając niniejszą uchwałę odniosło się także do pisma
Wójta Gminy i stwierdziło, co następuje:
Z nadesłanego wyciągu z protokółu z posiedzenia Komisji Budżetu, Planowania, Handlu i
Usług, Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Ochrony Środowiska i Porządku, Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Ziemią, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 12 stycznia
2010 roku wynika, że dokonano istotnej zmiany
w projekcie uchwały rady przedłożonego przez
Wójta Gminy.
W posiedzeniu jak wynika z załączonych list
obecności brało udział 14 radnych, którzy jednogłośnie na wniosek jednego z radnych wykreślili
z badanego projektu uchwały Wójta Gminy zapis
§ 9 pkt 5 o treści „Uwzględniając przedstawione
opinie i wnioski Wójt Gminy może dokonać autopoprawki projektu uchwały budżetowej”, a
następnie także jednogłośnie w w/w paragrafie
wpisano punkt o treści: „Uwzględniając przedstawione opinie i wnioski Wójt Gminy wprowadza zmiany do projektu uchwały budżetowej”.

Analiza treści poprzedniego zapisu w projekcie
uchwały Wójta Gminy z obecnym wprowadzonym przez Komisje Rady Gminy wskazuje, że
dokonana zmiana może być rozumiana jako regulacja w wyniku, której Wójt Gminy każdorazowo byłby zmuszony uznawać wszelkie opinie i
wnioski radnych komisji i wprowadzać je do
własnego projektu uchwały.
Natomiast art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U) jednoznacznie wynika, ze inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały: 1) budżetowej, 2) o prowizorium budżetowym, 3) zmianie uchwały budżetowej - przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki budżetowej – Wójtowi Gminy.
Z przepisów tych nie można dokonać takiej interpretacji w oparciu o którą można by ustalić, że
są także i inne organy Gminy mogące wpływać
skutecznie na ostateczny kształt projektu uchwały budżetowej przedkładanej jako projekt wójta
Gminy. Z przywołanych przepisów obowiązującej ustawy o finansach publicznych jednoznacznie wynika, że jedynie Wójt Gminy występuje z
inicjatywą w sprawie projektu uchwały budżetowej. Dlatego Komisja Rady gminy nie może
skutecznie wpływać na projekt uchwały.
Natomiast nieważność zapisu w § 7 pkt 14c
„i zakładu budżetowego” wynika z faktu, że nie
można przekazać kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień,
gdyż kierownik w oparciu o art. 15 ust. 8 ustawy
o finansach publicznych takie uprawnienia posiada.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 137

– 9185 –

Odnośnie uregulowań w § 9 pkt 2 i 4 stwierdza
się, że Komisja Budżetu, Planowania, Handlu i
Usług otrzymała pozycję uprzywilejowaną w ten
sposób, że pozostałe Komisje Rady Gminy zostały
zobowiązane do składania wniosków w sprawie
budżetu do tej Komisji, a ta po zapoznaniu się z
tymi wnioskami wyraża swoja opinię i przedstawia Wójtowi Gminy. Takie usytuowanie tej Komisji nie znajduje podstawy prawnej, gdyż
zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie
gminnym komisje podlegają radzie gminy,
przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z

Poz. 1081,1082

działalności. Wskazany przepis nie nadaje żadnej
komisji większych uprawnień, a zatem wszystkie
opinie komisji o projekcie budżetu mają takie
samo znaczenie. Tylko komisja rewizyjna posiada w tym zakresie szczególną pozycję, ale jest to
związane z wykonaniem budżetu.
W świetle dokonanych ustaleń Kolegium Izby
stwierdza, że analizowane zapisy uchwały Gminy
są sprzeczne z przepisami ustawy o finansach
publicznych oraz samorządzie gminnym dlatego
postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje
skarga za pośrednictwem Regionalnej Izby Ob-

rachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Kielcach w terminie
30 dni od dnia doręczenia.
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa

1081
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UCHWAŁA NR 10/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 24 lutego 2010 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w składzie następującym:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezesa Izby
Członkowie: Stanisław Banasik (sprawozdawca),
Wojciech Czerw, Monika Dębowska–Sołtyk,
Iwona Kudła, Joanna Marczewska, Ewa Midura,
Ireneusz Piasecki.
na podstawie art. 12, ust. 1, w związku z art. 11,
ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z
2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm) w wyniku
badania uchwały Nr XXXIII/2/10 Rady Gminy w
Stopnicy z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2010 rok.

-

-

postanawia
1) Wskazać nieprawidłowości występujące w
uchwale Nr XXXIII/2/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2010
rok polegające:
- na błędnym ustaleniu kwoty rezerwy
ogólnej w § 4 uchwały zamiast 43.159,17 zł
(0,1 % wydatków) wykazano 20.000 zł. co
stanowi naruszenie art. 222 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

-

-

w załączniku nr 1 dochody budżetowe na
2010 rok w dziale „756” - rozdział 75621
paragraf 0010 - podatek dochodowy od
osób
fizycznych
wykazano
kwotę
1.800.000 zł. natomiast w nadesłanym
wykazie z Ministerstwa Finansów widnieje kwota 2.071.175 zł.
występuje niezgodność między zał. Nr 3
– Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
poz. 1 i 2, a zał. Nr 4b - Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na
2010 rok według poniższego:
Lp. 1. przewidywane nakłady kwota w załączniku 4b. 6.270.054,14 zł., a w załączniku
nr 3 występuje kwota 6.290.054,14 zł.
wydatki w roku budżetowym 2010 w zał.
Nr 4b 1.578.619,61 zł, a w zał. Nr 3
1.598.619,61 zł, oraz 728.367,66 zł. a w
zał. Nr 4b 708.367,66 (różnica 20.000)
Lp. 2 w zał. Nr 4b przewidywane nakłady
wartość zadania 6.547.114,68 zł, a w
zał. Nr 3 6.447.114,68 zł. (różnica 100.000)
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Wydatki w roku budżetowym 2010 w
zał. Nr 4b kwota 6.467.086,09 zł, a w zał. Nr 3
kwota 6.367.086 zł.
W poz. 2 zał. Nr 4b zamieszczono wydatki
w kwocie 3.857.626,09 zł, a w zał. Nr 3
3.757.626,09 zł. (różnica 100.000)
Ponadto stwierdzono:
- w poz. 12 w zał. Nr 3 – brak okresu realizacji zadania
- w poz. 23 w zał. Nr 3 brak okresu realizacji zadania
- w zał. Nr 4b w poz. 5 okres realizacji zadania w latach 2009-2012, a w zał. Nr 3
w latach 2010–2012,
- w poz. 7 nie określono programu, priorytetu, działania,
- w poz. 5 okres realizacji zadania w zał.
Nr 4b w latach 2009-2012, a w zał. Nr 3
w latach 2010-2012
- w poz. 9 okres realizacji zadania w zał.
Nr 4b w latach 2008-2011, a w zał. Nr 3
w latach 2008-2010
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Niezgodności pomiędzy budżetem, a załącznikami stanowi naruszenie ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie art. 211 ust. 5 poz. 1 i 2, niepełne wprowadzenie po stronie dochodów
udziału w podatkach narusza art. 254 pkt 1
ustawy o finansach publicznych.
2) Wskazać sposób usunięcia nieprawidłowości
poprzez:
- ujęcie w § 4 uchwały rezerwę ogólną w
granicach od 0,1 do 1 % wydatków budżetu
- w zał. Nr 1 wprowadzeniu kwoty podatku
dochodowego od osób fizycznych w wysokości wykazanej w piśmie Ministerstwa Finansów.
- doprowadzenie do zgodności między załącznikami nr 3 oraz nr 4b.
3) Wskazać termin usunięcia nieprawidłowości
określonych w pkt 1 do dnia 23 marca 2010
roku.

Uzasadnienie
W dniu 27 stycznia 2010 roku do Regionalnej Izby
Obrachunkowej wpłynęła uchwała Nr XXXIII/2/10r.
Rady Gminy w Stopnicy z dnia 19 stycznia 2010
roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na
2010 rok i została objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych
izbach obrachunkowych.
Niezależnie od tego do Izby wpłynęło pismo
Wójta Gminy z dnia 26 stycznia 2010 roku Znak.
RG.0704-6/10 w którym stwierdza, że Rada Gminy
uchwalając uchwałę Nr XXXIII/2/10 z dnia
19 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2010 r. jego zdaniem naruszyła art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych.
Wymieniony informuje, ze podczas sesji Rada
Gminy z własnej inicjatywy, wprowadzila zmiany
do projektu uchwały budżetowej bez jego zgody.
Uchwalono rezerwę ogólną budżetu w wysokości niższej niż 0,1 % wydatkow budżetu oraz dokonano nieuprawnionej zmiany załączników do
projektu budżetu przedłożonego do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i zaakceptowanych na
posiedzeniu komisji w dniu 12 01.2010 roku.
Nieuprawnione zdaniem Wójta były zmiany w
zał. Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2011 poprzez
usuniecie rozpoczętego zadania inwestycyjnego
ujetego w poz. 11 „Adaptacja części budynku
szkoły podstawowej w Smogorzowie na świetlicę wiejską 2009-2010”.

W załaczniku nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2010” poprzez usunięcia zadania inwestycyjnego ujętego w poz. 4 „Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Mietlu na świetlicę
wiejską 2009-2010”
Odnosnie załącznika nr 4b w którym „Wydatki
majątkowe na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” poprzez
usunięcie projektów ujetych w poz. 7 i 8 na
ogólną kwotę 1.418.000 zł. na które jest zapewnione dofinansowanie z PROW Priorytet 3, działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi oraz Priorytet 4
LIDER działanie 4.1 w kwocie 870.000 zł. W to
miejsce w poz. 7 wpisano nowe zadanie p.n.
Budowa przedszkola w Stopnicy” o wartości
1.418.000 zł., nie określając żadnych źródeł pozyskania środków oraz bez wskazania z jakiego
programu, priorytetu i działania będą pochodzić
te środki. Nowe zadanie zostało wprowadzone
bez jakichkolwiek prac związanych z celowością
inwestycji, przygotowaniem inwestycji, wskazaniem lokalizacji, prognozą urodzeń jak również
reformą oświaty, gdyż 5-latki przechodzą do klas
„0” itp. Podczas dyskusji na posiedzeniach komisji oraz sesji Rady Gminy Wójt Gminy informował radnych, że nabór wniosków na budowę
przedszkoli został zakończony. Natomiast środki
z opisanych wyżej programów nie mogą być
skierowane na budowę przedszkola, tak więc te
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stracimy, a innych nie pozyskamy. Nie uzyskanie
środków powoduje faktyczny deficyt budżetu
Gminy i jego wzrost o kwotę 870.000 zł. co zdaniem Wójta narusza art. 240 ustawy o finansach
publicznych.
Kolegium w ramach czynności nadzorczych w tej
sprawie zbadało:
- zasadnośc przytoczonych zarzutów Wójta
Gminy,
- protokół z sesji Rady Gminy odbytej w dniu
19 stycznia 2010 roku w części obejmującej
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok,
- uchwałę Rady Gminy z dnia 19 stycznia 2010
roku Nr XXXIII/2/2010 w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2010 rok.
Analizując wyszczególnione dokumenty stwierdzono, że sesja Rady Gminy była prawomocna
ponieważ w obradach brał udział pełny skład
rady (15 radnych), którzy większością głosów
przegłosowali poszczególne zmiany opisane w
piśmie Wójta oraz uchwalili budżet na 2010 rok.
Badając uchwałę budżteową stwierdzono: nieprawidłowo ustaloną rezerwę ogólną, niezgodną
z pismem Ministerstwa Finansów kwotę udziału
gminy w podatkach, oraz niezgodności w załącznikach do budżetu wyszczególnionych w
sentencji niniejszej uchwały.
Odnosząc się do pisma Wójta Gminy z dnia
26 stycznia 2010 r. Znak. RG.0704-6/10 wskazujacego na błędy proceduralne i merytoryczne przy
podejmowaniu tej uchwały to stwierdza się, że
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Kolegium nie ustaliło, aby Rada Gminy dokonując zmian w planowanych do realizacji zadaniach
zmniejszyła dochody lub zwiększyła wydatki
zwiększając jednocześnie deficyt budżetowy,
a takie działanie naruszałoby uregulowania
art. 240 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych.
W swietle dokonanych ustaleń potwierdzony
został zarzut Wójta o nieprawidłowym ustaleniu
rezerwy ogólnej, natomiast pozostałe zarzuty
obejmujące zmiany zadań do realizacji zdaniem
Kolegium nie stanowią naruszenia prawa przez
Radę Gminy.
Według art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nadal wyłączną kompetencję do uchwalenia budżetu ma
organ stanowiący (Rada Gminy) z zastrzeżeniem,
że bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie uchwały
budżetowej jst. zmian powodujących zmnieszenie
dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jst.
Opisane w piśmie Wójta przypadki nie spełniają
warunków przedstawionych w przytoczonym
artykule ustawy o finansach publicznych. Powoływanie się na możliwe dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej poszczególnych zadań
inwestycyjnych zmienionych przez radę nie może stanowić ograniczenia dla Rady Gminy w jej
funkcji wyłączności w uchwalaniu budżetu Gminy.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce,
Nr 47124044161111000049541542 Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350
w godzinach pracy Urzędu
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