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UCHWAŁA NR XLV/261/09
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez Miasto i Gminę Połaniec
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 14 ust. 5
oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (j.t. w Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.
1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400,
Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,
Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 z 2007r.
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,
Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz.
1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241),
Rada Miejska w Połańcu uchwala, co następuje:
§ 1.1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę
Połaniec, zwane w treści niniejszej uchwały
„przedszkolami” dotyczące wychowania, nauczania i opieki w zakresie realizacji 5-godzinnej
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, są nieodpłatne.
§ 2.1. Świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmują:
1) zajęcia wynikające z zapewnienia dodatkowej
opieki;
2) zajęcia utrwalające zdobyte wiadomości;
3) realizację programów dodatkowych proponowanych przez władze oświatowe, autorskich programów własnych przedszkoli dotyczących w szczególności:
a) rozwijanie twórczej aktywności dzieci;
b) edukację ekologiczną i zdrowotną.

4) organizowanie przez przedszkola uroczystości i imprez okolicznościowych, na wniosek
rodziców lub przedstawicieli środowiska lokalnego.
§ 3.1. Ustala się miesięczną opłatę za
świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego, o których mowa w § 2,
za pierwszą godzinę ponad wymiar określony
w § 1 (szóstą godzinę zajęć), w wysokości 5 %
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn.
zm.), z zastrzeŜeniem ust. 3 do 5 niniejszego paragrafu.
2. Zajęcia świadczone przez przedszkola,
o których mowa w § 2 w pozostałych godzinach
pracy przedszkola nie wymienionych w § 3 ust. 1,
są wolne od opłat.
3. Opłatę za świadczenia, o której mowa
w § 2 wynosi 4 % minimalnego wynagrodzenia
za pracę, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko na które rodzice (prawni opiekunowie) pobierają zasiłek rodzinny.
4. W przypadku gdy do przedszkola
uczęszcza więcej niŜ jedno dziecko z rodziny, za
drugie dziecko opłata, o której mowa w § 3 ust. 1
i 3 podlega obniŜeniu o 50 %, za trzecie i kolejne
dziecko nie wnosi się tej opłaty.
5. Postanowienia § 3 ust. 1 nie dotyczą
dzieci korzystających z usług świadczonych przez
przedszkola, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o niepełnosprawności lub z opinią o wczesnym wspomaganiu
rozwoju dziecka.
6. Otrzymaną z wyliczenia kwotę opłat zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, Ŝe
końcówkę kwoty wynoszącej mniej niŜ 50 groszy
pomija się, natomiast końcówkę kwoty wynoszącej 50 groszy i więcej podwyŜsza się do pełnych złotych.
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§ 4. Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów Ŝywienia.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VII/37/99 Rady
Miejskiej w Połańcu z dnia 25 marca 1999 roku
w sprawie ustalenia zasad udziału rodziców
w kosztach nauczania i opieki przedszkolnej zmieniona Uchwałami Nr XXVI/153/2000 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2000 roku
i Nr XVI/110/04 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia
14 lutego 2004 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Lolo
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UCHWAŁA NR XLII/356/2009
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się wydatki
miasta:
Dz. 852 rozdz. 85203 § 4010 o kwotę
Dz. 852 rozdz. 85203 § 4120 o kwotę
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4170 o kwotę
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4120 o kwotę
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 o kwotę
Dz. 852 rozdz. 85220 § 4010 o kwotę
Dz. 852 rozdz. 85220 § 4110 o kwotę
Dz. 852 rozdz. 85220 § 4120 o kwotę
Dz. 852 rozdz. 85228 § 4010 o kwotę
Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 o kwotę
Dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 o kwotę
RAZEM

§ 2. Zwiększa się wydatki w budŜecie
miasta:
Dz. 852 rozdz. 85203 § 4110 o kwotę
880,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 7.600,00 zł.
Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060 o kwotę
4.270,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85228 § 4110 o kwotę
1.460,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85228 § 4120 o kwotę
100,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 100.000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4260 o kwotę 30.000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 30.000,00 zł
RAZEM
174.310,00 zł

w budŜecie
660,00 zł
220,00 zł
1.500,00 zł
1.600,00 zł
4.270,00 zł
3.900,00 zł
500,00 zł
100,00 zł
1 560,00 zł
100.000,00 zł
60.000,00 zł
174.310,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak
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UCHWAŁA NR XLII/357/2009
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
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o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z pózn. zmianami) Rada Miasta Sandomierza
uchwala co następuje:

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 42.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 0830 o kwotę 60.000,00 zł
Łącznie:
117.000,00 zł

§ 1. Zmniejsza się wydatki w budŜecie
miasta:
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 16.500,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 13.800,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 51.500,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 35.500,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4040 o kwotę 21.300,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 o kwotę
5.500,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 o kwotę 78.600,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 90.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4040 o kwotę 12.200,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 10.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4120 o kwotę
1.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 o kwotę 47.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 22.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4040 o kwotę
5.500,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4110 o kwotę
3.000,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 87.000,00 zł
Łącznie:
500.400,00 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki
miasta:
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 o kwotę
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 o kwotę
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 o kwotę
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 o kwotę
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 o kwotę
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4220 o kwotę
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 o kwotę
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4110 o kwotę
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4120 o kwotę
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4110 o kwotę
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4220 o kwotę
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 o kwotę
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 o kwotę
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4120 o kwotę
Łącznie

§ 2. Zmniejsza się dochody w budŜecie
miasta:
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 27.000,00 zł
Łącznie:
27.000,00 zł

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

w budŜecie
177.000,00 zł
16.000,00 zł
2.300,00 zł
15.000,00 zł
1.000,00 zł
44.000,00 zł
4.500,00 zł
42.000,00 zł
190.000,00 zł
14.000,00 zł
3.000,00 zł
1.100,00 zł
21.000,00 zł
1.500,00 zł
47.000,00 zł
9.000,00 zł
2.000,00 zł
590.400,00 zł

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Zwiększa się dochody w budŜecie
miasta:
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 15.000,00 zł

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak
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UCHWAŁA NR XLII/365/2009
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 30 listopada 2009 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/341/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Sandomierzu na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 420 i 421 ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. t.j. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sandomierzu
na 2009 r. załącznik nr 1 otrzymuje brzemienie,
jak w załaczniku do niniejszej uchwały.

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/341/209 Rady
Miasta Sandomierza z dnia 30 września 2009
roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak
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UCHWAŁA NR XLII/366/2009
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróŜnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sandomierza
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz.
2008 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie
Miasta Sandomierza działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości połoŜonych w granicach administracyjnych Miasta Sandomierza, zobowiązany
jest do posiadania:
1) pojazdu lub pojazdów samochodowych
o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na
załadunek, transport i wyładunek odpadów
komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne wysypywanie się, wylewanie, bądź rozwiewanie odebranych odpadów, a takŜe roznoszenie przykrych woni ( odorów ) - zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz
posiadających aktualne badania techniczne
i świadectwa dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; - oznakowanych w sposób trwały i widoczny
umoŜliwiający
identyfikację
podmiotu
świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy,
adres, telefon kontaktowy); - wyposaŜonych
w odpowiednie narzędzia do ręcznego
uprzątnięcia odpadów rozsypywanych w
trakcie prac załadunkowych; - zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i
higieny pracy osób zatrudnionych przy
świadczeniu usług; - zabezpieczonych przed
dostępem osób trzecich;
2) właściwych urządzeń do zbierania odpadów
komunalnych spełniających wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Sandomierza,
przyjętego uchwałą Nr XXXIV/316/2006 Rady
Miasta Sandomierza z dnia 15 marca 2006
roku tj. pojemników, kontenerów lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych przez właścicieli nieruchomości, a w szczególności do zbierania odpadów
w sposób selektywny, mający na celu wyod-

3)

4)

5)

6)

rębnienie odpadów ulegających biodegradacji z całości strumienia odpadów komunalnych, a takŜe umoŜliwiajacych odbieranie
z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
bazy transportowej (lub jej części) zlokalizowanej w granicach administracyjnych Miasta
Sandomierza, lub w granicach administracyjnych powiatu sandomierskiego lub powiatów
ościennych, bądź w granicach administracyjnych gmin, na terenie których zlokalizowane
są instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zapewniającej:
a) codzienne parkowanie, garaŜowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu
pracy, w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych;
b) moŜliwości mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w naleŜytym stanie sanitarno-higiennicznym lub
umowy z przedsiębiorcą świadczącym
usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub
serwisowania pojazdów, w przypadku
braku moŜliwości przeprowadzania tych
czynności na terenie bazy transportowej;
zezwolenia właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych wnioskiem,
wydane na podstawie art. 28 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2007 r.
Nr 39 poz. 251 z późn. zm.).
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do udokumentowania moŜliwości realizacji obowiązku ograniczania masy
odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.
Przedsiębiorca prowadzący działalność w
zakresie odbierania odpadów komunalnych
jest obowiązany do selektywnego odbierania
odpadów.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróŜnianie zbiorników bez-
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odpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach połoŜonych w granicach administracyjnych Miasta Sandomierza oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, zobowiązany jest do posiadania: 1 pojazdu
lub pojazdów asenizacyjnych spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617): - zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa
dopuszczenia do ruchu zgodnie przepisami
o ruchu drogowym; - oznakowanych w sposób
trwały i widoczny umoŜliwiający identyfikację
podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy); - zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa
i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług; - zabezpieczonych przed dostępem
osób niepowołanych; 2. bazy transportowej (lub
jej części) zlokalizowanej w granicach administracyjnych Miasta Sandomierza, lub gmin bezpośrednio graniczących z granicą administracyjną
Miasta Sandomierza, zapewniającej: - codzienne
parkowanie, garaŜowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób
niepowołanych; - moŜliwość mycia pojazdów
i utrzymywania ich w naleŜytym stanie sanitarnohigienicznym po zakończeniu pracy; 3. umowy
z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie
mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów,
w przypadku braku moŜliwości przeprowadzania
tych czynności na terenie bazy transportowej;
4. siedziby, oddziału bądź przedstawicielstwa
znajdujących się w granicach administracyjnych
Miasta Sandomierza, lub zlokalizowanych na
terenie bazy transportowej, o której mowa
w pkt 2.5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróŜnianie zbiorników
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bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zobowiązany jest do posiadania umowy
zawartej z Zakładem Oczyszczania Ścieków w
Sandomierzu, bądź innym zakładem funkcjonującym zgodnie z wymaganiami funkcjonowania
stacji zlewnych.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych w ust. 1 i 2, zobowiązany jest do: 1.wykazania się właściwymi
dokumentami stwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków technicznych niezbędnych
do wykonywania zezwolenia i potwierdzającymi
spełnienie wymagań określonych w niniejszej
uchwale, odpowiednio do zakresu wykonywanej
działalności; 2. umoŜliwienia organowi wydającemu zezwolenie, lub wskazanym i upowaŜnionym przez ten organ przedstawicielom, na jego
Ŝądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych
środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia. 3. przedsiębiorca prowadzący
działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich
transportu jest obowiązany dostarczać je w celu
poddania odzyskowi lub unieszkodliwieniu do
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w
Janczycach gmina Baćkowice bądź innych składowisk zgodnie z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r.
Nr 39, poz. 251 - z późn. zm.), spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak
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UCHWAŁA NR XLII/367/2009
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku
w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu
zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/341/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 roku
w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”
i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 21 ust 1
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pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.
2104 z późn. zm.), oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:
W Uchwale Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie
organizacji obsługi ekonomicznej i finansowoksięgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu
(Dz. Urz. Woj. Św. Nr 185, poz. 2218) i zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/341/2006 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 roku
w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej
i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 220, poz. 2491)
dokonuje się zmiany w następujący sposób:

organizacji obsługi ekonomicznej i finansowoksięgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu
i Regulamin Organizacyjny Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół w Sandomierzu stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/244/2005
Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005
roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli
w Sandomierzu, otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 1. Statut stanowiący załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXXVI/341/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie

Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/367/2009
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30 listopada 2009 r.

Statut
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Sandomierzu zwany dalej „Zespołem”
jest jednostką budŜetową Gminy Miejskiej Sandomierz, realizującą zadania w zakresie obsługi
finansowo-księgowej oraz administracyjno-gospodarczej szkół i przedszkoli, oraz prowadzenia
ewidencji syntetyczno–analitycznej środków trwałych Placówek Oświatowych i Zespołu. Zespół
działa na podstawie:
1) Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku
w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej
i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w
Sandomierzu
2) Uchwały Nr XXXVI/341/2006 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej
i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli
w Sandomierzu,
3) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t.j. Dz. U. Nr 256 z 2004 r. poz. 2572
z późn. zm.).
4) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.
2104 z późn. zm.),

5) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.),
6) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr 152 poz. 1223
z późn. zm.)
7) Niniejszego Statutu.
§ 2. Zespół obejmuje swoją działalnością
obsługę finansowo-księgową oraz administracyjno–gospodarczą szkół i przedszkoli, oraz prowadzenie ewidencji syntetyczno–analitycznej
środków trwałych Placówek Oświatowych z terenu Miasta Sandomierza oraz Zespołu.
§ 3. Siedzibą Zespołu jest Sandomierz
ul. Leona Cieśli Nr 2 w budynku Gimnazjum Nr 1
w Sandomierzu.
§ 4. Działalność Zespołu finansowana jest
z budŜetu Miasta Sandomierza.
§ 5. Zespół nie posiada osobowości prawnej.
§ 6. Bezpośredni nadzór nad działalnością
Zespołu sprawuje Burmistrz Sandomierza.
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II. Cel i zakres działania
§ 7. Zespół jest powołany w celu wykonywania obsługi finansowo-księgowej oraz administracyjno–gospodarczej szkół i przedszkoli,
oraz prowadzenia ewidencji syntetyczno–analitycznej środków trwałych Placówek Oświatowych z terenu Miasta Sandomierza oraz Zespołu.
§ 8. Do zadań Zespołu naleŜy:
1) obsługa finansowo-księgowa Placówek wymienionych w § 7, organizowanie wypłat
wynagrodzeń i innych świadczeń pienięŜnych dla pracowników tych Placówek, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac, realizacja zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia pracowników i Placówek Oświatowych oraz naleŜności podatkowych,
2) wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz
obowiązku sporządzania wymaganych sprawozdań dotyczących realizacji zadań rzeczowych własnych i poszczególnych Placówek,
a takŜe sprawozdań dotyczących zatrudnienia, osobowego funduszu płac, obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatków, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych sprawozdań przewidzianych prawem,
3) obsługa spraw administracyjno-gospodarczych Placówek dla zapewnienia odpowiednich warunków działania szkół i przedszkoli,
w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania,
4) uczestnictwo w inwentaryzacji składników
majątkowych stanowiących mienie szkół
i przedszkoli wymienionych w § 7,
5) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budŜetowej w Placówkach objętych obsługą Zespołu,
6) archiwizowanie dokumentacji,
8) opracowywanie projektów zadań rzeczowych oraz planów dochodów i wydatków

9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

budŜetowych w zakresie dotyczącym oświaty i wychowania, dla obsługiwanych Placówek przy współpracy z Dyrektorami tych Placówek, a takŜe organizowanie prawidłowego
wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach. Współpraca
ze Skarbnikiem Miasta w zakresie realizacji
budŜetu Miasta w części dotyczącej finansowania gminnych gimnazjów szkół i przedszkoli,
współpraca z Dyrektorami gminnych gimnazjów, szkół i przedszkoli w zakresie wykonania zadań merytorycznych Zespołu,
prowadzenie ewidencji syntetyczno-analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
prowadzenie obsługi finansowo-księgowej
funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
obsługa finansowo-księgowa kasy zapomogowo-poŜyczkowej,
rozliczanie finansowe dowozów uczniów do
szkół,
obsługa finansowo-księgowa opłaty stałej
w przedszkolach,
obsługa finansowo-księgowa opłat za wyŜywienie w Placówkach Oświatowych,
prowadzenie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników Placówek Oświatowych
i ZEAS,
obsługa wypłat stypendiów socjalnych, naukowych i sportowych dla uczniów oraz wyprawek szkolnych dla uczniów.
udzielanie i rozliczanie zaliczek stałych udzielanych na bieŜące potrzeby Placówek Oświatowych,
rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników obsługiwanych Placówek
Oświatowych.
wystawianie faktur za wynajem pomieszczeń
w Placówkach Oświatowych.

III. Organizacja i zarządzanie
§ 9. PrzełoŜonym Zespołu jest Dyrektor,
zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Sandomierza.
§ 10. Dyrektor Zespołu zarządza Zespołem
i reprezentuje go na zewnątrz.
§ 11. W zakresie zarządu mieniem Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta
Sandomierza.

§ 12. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora Zespołu naleŜy:
1) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Zespołu, a w szczególności określanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach,
2) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia i wynagradzania pracowników Zespołu,
3) wydawanie zarządzeń i instrukcji regulujących bieŜącą działalność Zespołu,
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4) określanie kierunku i przedmiotu kontroli
wewnętrznej oraz podejmowanie stosownych decyzji,
5) ustalanie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych Zespołu,
6) zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
7) samodzielne podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,
8) współpraca z Dyrektorami Placówek Oświatowych,
9) akceptowanie i odpowiedzialność za celowość wydatków związanych z realizacją budŜetu ZEAS Sandomierz.
§ 13. Dyrektor Zespołu ponosi odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie Zespołu
oraz za terminowe i zgodne z prawem wykonanie zadań Zespołu.

Poz. 95

§ 14. Zespół jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. Dyrektor Zespołu
jest zwierzchnikiem słuŜbowym wszystkich pracowników Zespołu i jest kierownikiem zakładu
pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
§ 15. Strukturę organizacyjną Zespołu określa Regulamin Organizacyjny Zespołu.
§ 16. Dyrektor Zespołu ma prawo do składania wniosków w sprawie zmian struktury organizacyjnej Zespołu. Zmiana struktury organizacyjnej następuje w trybie przewidzianym
dla uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Zespołu.
§ 17. Pracownicy Zespołu wynagradzani
są na zasadach przewidzianych dla pracowników
samorządowych.

IV. Zasady gospodarki finansowo-księgowej
§ 18. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

go w ciągu roku mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w ustanie o finansach publicznych.

§ 19. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy stanowiący
część budŜetu Miasta uchwalonego przez Radę
Miasta Sandomierza. Zmiany planu finansowe-

§ 20. Ewidencja księgowa Zespołu jest
prowadzona na zasadach przewidzianych dla
jednostek budŜetowych.

V. Przepisy końcowe
§ 21. W sprawach nie uregulowanych
w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
§ 22. Zespół uŜywa pieczęci o treści „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sandomierzu 27-600 Sandomierz ul. Leona Cieśli 2”.

§ 23. W korespondencji Zespół posługuje
się oznakowaniem akt o symbolu ZEAS- zgodnie
z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną.
§ 24. Zmiana Statutu moŜe nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego nadania.
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Schemat Organizacyjny ZEAS w Sandomierzu

BURMISTZ MIASTA

DYREKTOR ZEAS
(1)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(1)

Stanowisko pracy ds.
księgowości
budŜetowej
(1)

Stanowisko pracy ds.
administracyjnych
(1)

Wieloosobowe
Stanowisko pracy
ds. finansowych
(2)

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/367/2009
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30 listopada 2009 r.

Regulamin organizacyjny
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin Organizacyjny Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu, zwany dalej „Regulaminem”, określa:
1) organizację Zespołu,
2) zasady funkcjonowania Zespołu,
3) zakresy działania poszczególnych stanowisk
pracy Zespołu.

§ 2. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Sandomierzu zwane dalej „Zespołem”
jest jednostką budŜetową Gminy Sandomierz.
Obejmuje swoją działalnością następujące Placówki Oświatowe w Sandomierzu:
1) Gimnazjum Nr 1 przy ul. Cieśli Nr 2;
2) Gimnazjum Nr 2 przy ul. Flisaków 30;
3) Szkołę Podstawową Nr 1 przy ul. Okrzei 6;
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Szkołę Podstawową Nr 2 przy ul. Mickiewicza 9;
Szkołę Podstawową Nr 3 przy ul. Flisaków 30;
Szkołę Podstawową Nr 4 przy ul. Mickiewicza 39;
Przedszkole Nr 1 przy ul. Okrzei 8;
Filię Przedszkola Nr 1 przy ul. Parkowej 4;
Przedszkole Nr 3 przy ul. Słowackiego 9;
Przedszkole Nr 5 przy ul. Portowej 28;
Przedszkole Nr 6 przy ul. T. Króla 3;
Przedszkole Nr 7 przy ul. Armii Krajowej 5.

Poz. 95

§ 3. Siedziba Zespołu znajduje się w Sandomierzu przy ul. Leona Cieśli Nr 2 w budynku
Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu.
§ 4. Praca Zespołu odbywa się w dniach
roboczych w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku włącznie.

II. Organizacja Zespołu
§ 5. W skład Zespołu wchodzą:
Dyrektor,
Główny Księgowy,
stanowisko pracy ds. księgowości budŜetowej,
wieloosobowe stanowisko pracy ds. finansowych,
5) stanowisko pracy ds. administracyjnych.
1)
2)
3)
4)

§ 6. Pracą Zespołu kieruje Dyrektor, który
reprezentuje go na zewnątrz.

§ 7. Główny Księgowy Zespołu podlega
bezpośrednio Dyrektorowi i zastępuje go w czasie nieobecności.
§ 8. Funkcjonowanie Zespołu opiera się na
zasadzie jednoosobowego kierownictwa, podporządkowania słuŜbowego, podziału czynności
i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie
zadań na kaŜdym stanowisku pracy.

III. Zakresy czynności pracowników Zespołu
§ 9. Do obowiązków Dyrektora naleŜy:
1) kierowanie działalnością Zespołu i nadzorowanie tej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, załoŜeniami i wytycznymi Rady Miasta Sandomierza i Burmistrza Sandomierza, w oparciu o zasadę ekonomicznej efektywności działania,
2) racjonalne gospodarowanie środkami Zespołu,
3) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, porządku i dyscypliny pracy,
4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.
§ 10. Do obowiązków głównego księgowego naleŜy w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki,
2) wykonywania dyspozycji środkami pienięŜnymi,
3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności
operacji gospodarczych i finansowych z planami finansowymi,
4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych,
5) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
6) analiza wykorzystania środków finansowych
będących w dyspozycji obsługiwanych placówek,
7) sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych oraz bilansu rocznego,
8) uzgadnianie miesięczne kont syntetycznych
i analitycznych dla poszczególnych placówek,

9) prowadzenie rozliczeń z odbiorcami i dostawcami,
10) rozliczanie delegacji,
11) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych,
12) zastępowanie Dyrektora Zespołu podczas
jego nieobecności,
13) prowadzenie teczek zgodnie z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt,
14) opracowywanie budŜetu dochodów i wydatków Placówek Oświatowy i Zespołu.
§ 11. Do zadań stanowiska pracy ds. księgowości budŜetowej naleŜy:
1) prowadzenie kartotek analitycznych i syntetycznych w zakresie obsługi finansowo-księgowej Placówek Oświatowych,
2) prowadzenie ewidencji środków trwałych,
przedmiotów nietrwałych i materiałów będących w uŜytkowaniu Placówek Oświatowych,
3) rozliczanie inwentaryzacji,
4) nadzór nad prawidłową realizacją wydatków
w ramach wydzielonej części budŜetu na
utrzymanie Placówek Oświatowych,
5) wykonywanie innych zadań i obowiązków
wynikających z prawidłowej obsługi finansowo-księgowej,
6) sporządzanie naliczeń niezbędnej dokumentacji pracownikom udającym się na emeryturę,
7) prowadzenie teczek zgodnie z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt,
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8) prowadzenie dokumentacji w sprawach
związanych ze stosunkiem pracy oraz akt
osobowych pracowników Zespołu,
9) ewidencja czasu pracy pracowników Zespołu,
10) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
11) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
12) księgowanie środków ZFŚS Placówek Oświatowych,
13) obsługa finansowa stypendiów socjalnych,
14) prowadzenie archiwum zakładowego szkół
i przedszkoli z wyłączeniem zakresu na stanowisku ds. finansowych i ds. administracyjnych,
15) przygotowywanie i wydawanie świadectw
pracy oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7) dla naliczenia kapitału
początkowego,
16) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

Poz. 95,96

7) prowadzenie archiwum zakładowego z zakresu płac,
8) opracowywanie danych do budŜetu z zakresu wynagrodzeń.
§ 13. Do zadań stanowiska pracy ds. administracyjnych naleŜy:
1) prowadzenie rozliczeń syntetycznych w zakresie kosztów Ŝywienia i opłat stałych Placówek Oświatowych,
2) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
3) prowadzenie rejestru korespondencji oraz
dokumentacji kancelaryjnej Zespołu,
4) prowadzenie archiwum zakładowego z zakresu opłaty za Ŝywienie opłaty stałej wystawianych faktur oraz dokumentów dotyczących zawierania umów,
5) analiza kosztów funkcjonowania Zespołu
oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat
z tym związanych,
6) sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS,
7) zaopatrywanie Zespołu w niezbędny sprzęt
i wyposaŜenie, w tym materiały biurowe
i kancelaryjne,
8) dekretowanie dokumentów zgodnie z klasyfikacją budŜetową,
9) prowadzenie zadań związanych z ochroną
przeciwpoŜarową Zespołu,
10) wystawianie faktur za wynajem pomieszczeń
w Placówkach Oświatowych,
11) prowadzenie dokumentacji oraz analiza umów,
w których strona są Placówki Oświatowe,
12) prowadzenie dokumentacji wydatków poniŜej 14 000 EURO dla Zespołu i Placówek
Oświatowych oraz postępowania przy wartości wydatków do 10 000 zł.

§ 12. Do zadań stanowiska pracy ds. finansowych naleŜy:
1) sporządzanie list płac wszystkich pracowników Placówek Oświatowych oraz pracowników Zespołu,
2) sporządzanie kartotek wynagrodzeń i rocznych rozliczeń pracowników Placówek Oświatowych oraz pracowników Zespołu,
3) prowadzenie teczek zgodnie z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt,
4) prowadzenie rejestru pracowników zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i Zespole,
5) prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem
Skarbowym,
6) sporządzanie spisu z natury majątku Zespołu
prowadzenie księgi inwentarzowej Zespołu,

IV. Przepis końcowy
§ 14. Niniejszy Regulamin uchwala i zmienia Rada Miasta Sandomierza.
95

96
96

UCHWAŁA NR XLII/368/2009
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,

poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się wydatki w budŜecie
miasta:
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Dz. 853 rozdz. 85395 § 4138 o kwotę 6.641,41 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4139 o kwotę
351,59 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4308 o kwotę 3.727,64 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4309 o kwotę
197,36 zł
RAZEM
10.918,00 zł

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4219 o kwotę
112,12 zł
RAZEM
10.918,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki w budŜecie
miasta:
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4018 o kwotę 6.981,87 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4019 o kwotę
369,63 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4118 o kwotę
1.098,26
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4119 o kwotę
58,14 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4128 o kwotę
171,04 zł.
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4129 o kwotę
9,06 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4218 o kwotę 2.117,88 zł

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak
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UCHWAŁA NR XLII/369/2009
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 30 listopada 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.). Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:
§ 1. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/273/2009 w sprawie uchwalenia

budŜetu miasta na 2009 rok otrzymuje brzmienie
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/369/2009
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30 listopada 2009 r.
Załącznik do uchwały nr XXXI/273/2009
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 11 marca 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLII/370/2009
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/351/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających
na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.), art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 145
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104
z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala,
co następuje:

cych do dotowanych placówek, nie większej niŜ
planowana.” zastępuje się treścią: Dotacja obliczana jest w poszczególnych miesiącach w oparciu o składane do 10 dnia kaŜdego miesiąca informacje o faktycznej liczbie uczniów (dzieci)
uczęszczających do placówek.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. Dotychczasowa treść paragrafu 4
punkt 2 w brzmieniu: „Dotacja obliczana jest w
poszczególnych miesiącach w oparciu o składane do 10 dnia kaŜdego miesiąca informacje
o aktualnej liczbie uczniów (dzieci) uczęszczają-

Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak
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UCHWAŁA NR XXXVII/344/2009
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 165 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Sędziszowie uchwala
co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budŜetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 2 ust. 1 lit. b uchwały budŜetowej
otrzymuje brzmienie: „wydatki majątkowe”
26 046 772 zł
§ 4. § 2 ust. 3 uchwały budŜetowej otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 12 276 369 zł”
a) wydatki bieŜące - 296 458 zł
b) wydatki majątkowe - 11 979 911 zł
§ 5.1. Załącznik o zadaniach inwestycyjnych wieloletnich otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik o zadaniach inwestycyjnych
rocznych otrzymuje brzmienie jako załącznik
Nr 4 do niniejszej uchwały.
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3. Załącznik o wydatkach na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2009 rok otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 5
do niniejszej uchwały.

innych źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi na 2009 rok otrzymuje brzmienie jako
załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik o planie przychodów i wydatków zakładów budŜetowych otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik o wydatkach bieŜących na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi na 2009 rok otrzymuje brzmienie jako
załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik o dotacjach przedmiotowych
otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik o wydatkach majątkowych na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Mysiara

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/344/2009
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 30 listopada 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14

– 511 –

Poz. 99

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/344/2009
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 30 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVII/344/2009
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 30 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVII/344/2009
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 30 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVII/344/2009
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 30 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVII/344/2009
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 30 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVII/344/2009
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 30 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXVII/344/2009
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 30 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXVII/344/2009
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 30 listopada 2009 r.
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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 wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w
godzinach pracy Urzędu
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