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UCHWAŁA NR XLI/23/2010
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2010 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (DZ. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm) w związku z art. 166 ust. 1, art. 166a,
art. 184 ust. 1 pkt. 7, 8, 9, 10 lit. a i b, ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz
z związku z 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) oraz uchwały Rady
Miejskiej Nr XXXIX/1/2010 z dnia 25 stycznia
2010 roku Rada Miejska uchwala, co następuje:

Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlaegających zwrotowi zwiększa się
o kwotę 7.524.606,00 zł do kwoty 12.421.756,00 zł
w tym: a) wydatki majątkowe zwiększa się
o kwotę 7.524.606,00 zł do kwoty 11.324.606,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6a do niniejszej
uchwały.

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy o kwotę 3.687.652,00 zł do kwoty
42.712.789,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego
deficytu w kwocie 4.500.000,00 zł. w tym: pożyczki zaciągnięte w związku z umową zawartą z
podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w kwocie 4.500.000,00

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu
Miasta i Gminy o kwotę 8.187.652,00 zł do kwoty
47.828.955,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały
§ 3. Przychody budżetu zwiększa się
o kwotę 4.500.000,00 zł do kwoty 9.306.196,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały
§ 4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w
latach 2010-2012, zwiększa się wydatki o kwotę
7.824.606,00 zł do kwoty 14.551.903,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zadania inwestycyjne roczne zwiększa
się o kwotę 59.000,00 zł do kwoty 1.232.316,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej
uchwały.
§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu

§ 7. Deficyt Budżetu zwiększa się o kwotę
4.500.000,00 zł do kwoty 5.116.166,00 zł który
zostanie pokryty przychodami z: 1) zwiększony
deficyt o kwotę 4.500.000,00 zł zostanie pokryty
przychodami z zacjągniętych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek zwiększa się o kwotę 4.500.000,00 zł.
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w tym: pożyczki zaciągniente w związku
z umową zawartą z podmiotem dysponującym
funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności Unii Europejskiej.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
Przewodniczący Rady:
Jan Komisarczyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/23/2010
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 15 marca 2010 r.
Zmiany w planie dochodów w 2010 roku Zał Nr 1 do uchwały
Nr XLI/23/2010 z dnia15 marca 2010 r
Dział
010

Rozdział

Paragraf

01010
0690
6298
758
75801
2920
75831
2920
852
85213
2010
2030
85295
2030

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wpływy z różnych opłat
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Kwota
3 435 704,00
3 435 704,00
150 000,00
3 285 704,00
52 341,00
35 645,00
35 645,00
16 696,00
16 696,00
199 607,00
0,00
5 100,00
- 5 100,00
199 607,00
199 607,00
3 687 652,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLI/23/2010
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 15 marca 2010 r.
Zmiany w planie wydatków w 2010 roku Zał Nr 2 do Uchwały
Nr XLI/23/2010 z dnia 15 marca 2010 roku
Dział
010

Rozdział

Paragraf

01008
4300
6050
600
60004
4300
60016
4210
750
75023
6060
75075
4300
801
80101
4210
6050
852
85295
3110

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
Zakup usług pozostałych
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów i wyposażenia
Administracja Publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zakup usług pozostałych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne

Wartość
7 527 606,00
7 527 606,00
10 000,00
7 517 606,00
44 098,00
11 000,00
11 000,00
33 098,00
33 098,00
21 000,00
6 000,00
6 000,00
15 000,00
15 000,00
395 341,00
395 341,00
35 341,00
360 000,00
199 607,00
199 607,00
199 607,00
Razem:

8 187 652,00
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLI/23/2010
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 15 marca 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Klasyfikacja
§
3
§ 952
§ 952
§ 903
§ 951
§ 941 do 944
§ 957
§ 931
§ 955
§ 994
§ 992
§ 992

Kwota
2010 r.
4
9.306.169,00
4.000.000,00
4.500.000,00
806.169,00
4.190.003,00
2.840.000,00
1.350.003,00

§ 963

-

§ 991
§ 994
§ 982
§ 995

-
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLI/23/2010
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 15 marca 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLI/23/2010
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 15 marca 2010 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLI/23/2010
Rady Miejskiej w Daleszycach
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

Lp.
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
1.097.150,00
138.241,00
958.909,00
11.324.606,00
6.165.842,00
5.158.764,00
12.421.756,00
6.165.842,00
138.241,00
6.117.673,00

Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
w latach 2011-2012
2011 rok
567.440,00
71.497,00
495.943,00
25.764.296,00
18.198.854,00
7.656.442,00
26.331.736,00
18.198.854,00
71.497,00
8.061.385,00

2012 rok
17.371.134,00
13.571.134,00
3.800.000,00
17.371.134,00
13.571.134,00
3.800.000,00

Razem 2011-2012
567.440,00
71.497,00
495.943,00
43.135.430,00
31.769.988,00
1.365.442,00
43.702.870,00
31.769.988,00
71.497,00
11.861.385,00
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Załącznik nr 6a
do Uchwały nr XLI/23/2010
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 15 marca 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXIX/173/2009
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 31 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 40
ust. 2 pkt 2, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz
art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 135,
poz. 1362 z późn. zm.) Rada Miejska w Działoszycach uchwala, co następuje:

ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”
3) w § 5 ust. 5 skreśla się pkt 1.
4) w § 5 ust. 5 dodaje się pkt 5, który otrzymuje
brzmienie: „pkt 5) pomoc dla cudzoziemców
określonych w art. 18 ust 1 pkt 7 i 8 ustawy
o pomocy społecznej” i pkt 6, który otrzymuje brzmienie: „pkt 6) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.”

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVII/163/2009
Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu dla
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków
celowych”
2) w § 5 ust. 4 dodaje się pkt 18, który otrzymuje
brzmienie: „pkt 18) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych” i pkt 19, który otrzymuje brzmienie: „pkt 19) opłacanie składek na

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi M i G Działoszyce i Kierownikowi
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działoszycach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zygmunt Saracki
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UCHWAŁA NR XXXI/2/10
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów 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. 166a,
art. 184 ust. 1, pkt. 7, 8, 10 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r o finansach publicznych
/Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm./,
oraz w związku z art. 211, art. 212 ust. 1
pkt 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214
pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art., 235,
art. 236, art. 237 ust. 1, ust 2 pkt 1, 2, 3, art. 258
ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości
20.237.104,00 zł,
z tego:
a) dochody bieżące 11.371.198,00 zł
b) dochody majątkowe 8.865.906,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości
26.369.424,00 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące 11.171.835,00 zł
b) wydatki majątkowe 15.197.589,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
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2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie
z załącznikiem nr 3 i 3a - wydatki inwestycyjne
roczne.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości
15.094.798,00 zł,
a) wydatki bieżące 497.244,00 zł
b) wydatki majątkowe 14.597.554,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.
§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
6.132.320,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 6.132.320,00 zł,
2. Przychody
6.132.320,00 zł.

budżetu

w

wysokości

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 252.000 zł,
2) celową w wysokości - 5.000 zł,
z przeznaczeniem na
zarządzanie kryzysowe - 5.000 zł,
§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z pomocą
rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie
42.525,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki
w kwocie 42.525,00 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki

Poz. 1175

i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych
jednostek budżetowych: dochody - 4.200,00 zł;
wydatki – 4.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 269.900,00 zł,
2) działających na terenie gminy publicznych
i niepublicznych przedszkoli, szkół zgodnie
z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na
łączną kwotę - 515.857,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.
§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł;
§ 10. Wydatki jednostek pomocniczych
w wysokości 153.993,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł
2) zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i
termin zapłaty upływa w 2011 roku
3) 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,
4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania
inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień, do zaciągania zobowią-
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zań z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin
zapłaty upływa w roku następnym (2011)
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
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§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Sławomir Konieczny
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXI/2/10
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dochody budżetu gminy na 2010r.
Dział

Rozdział

§

Treść

1
010

2

3

4
Rolnictwo i Łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wpływy z usług
Pozostała działalność
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
Leśnictwo
Gospodarka leśna
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub
innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych
Wytwarzanie i zaopatrywanie w enerie elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
wpływy z usług
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z
innych źródeł
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestcyjne realizowane na podstawie porozumień
między jst
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub
innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
Działalność usługowa
Cmentarze
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
Admnistracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Urzędy Gmin
wpływy z usług
wpływy z różnych dochodów

01010
0830
01095
0770
020
02001
0750
400
40002
0830
600
60016
6298
6639
700
70005
0470
0750
0770
710
71035
2020
750
75011
2010
75023
0830
0970

Dochody
bieżące
5
10 500,00

Dochody
majątkowe
6
165 000,00

10 500,00
165 000,00
1 628,00
1 628,00
161 568,00
161 568,00
1 651 765,00
1 404 000,00
247 765,00
45 491,00

65 000,00

5 391,00
40 100,00
65 000,00
2 000,00

2 000,00
37 687,00
29 433,00
29 433,00
8 254,00
6 754,00
1 500,00
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751
75101
2010

756
75601
0350
75615
0310
0320
0330
0460
75616
0310
0320
0330
0340
0430
0500
75618
0410
0480
0490
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Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane
z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
wpływy z opłaty targowej
podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

75621
0010
0020
758
75801
2920
75807
2920
75831
2920
852
85212
2010

85213
2030
85214
2030
85216
2030
85219
2030

podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla dla jednostek samorządu
terytorialnego
subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
subwencje ogólne z budżetu państwa
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
subwencje ogólne z budżetu państwa
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Zasiłki stałe
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Ośrodki pomocy społecznej
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcje własnych
zadań bieżących gmin
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796,00
796,00
796,00
1 778 539,00
1 794,00
1 794,00
344 721,00
225 804,00
5 459,00
59 458,00
54 000,00
493 548,00
264 547,00
125 715,00
15 417,00
29 445,00
1 072,00
57 352,00
60 529,00
16 894,00
42 525,00
1 110,00
877 947,00
876 153,00
1 794,00
6 693 949,00

3 350 256,00
3 135 260,00
208 433,00
2 177 952,00

1 880 542,00

12 196,00

39 725,00

128 042,00

49 041,00
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2023
853
85395
2339
2708
900
90001
0830
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6639
90019
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0970
926
92601
0830
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Pozostała działalność
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane
z innych źródeł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
gospodarka ściekowa i ochrona wód
wpływy z usług
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z
innych źródeł
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestcyjne realizowane na podstawie porozumień
między jst
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
wpływy z usług
Dochody ogółem

Poz. 1175

68 406,00
428 838,00

59 703,00
369 135,00
26 290,00
1 831,00
1 831,00

6 984 141,00
6 984 141,00
5 936 520,00
1 047 621,00

24 459,00
4 556,00
19 903,00
5 960,00
5 960,00
11 371 198,00

8 865 906,00
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXI/2/10
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXI/2/10
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XXXI/2/10
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.
w złotych

Lp.

Dział Rozdz.

1

2

3

1.

600

60016

Nazwa zadania
inwestycyjnego

rok
budżetowy
2009
(7+8+9+10)

4
Przebudowa drogi w miejsc.
Bębnów

Ogółem

6

Planowane wydatki
Jednostka org.
w tym źródła finansowania
realizująca
dotacje
środki
zadanie lub
dochody
kredyty
i środki
wymienione
koordynująca
własne jst i pożyczki pochodzące w art. 5 ust. 1
program
z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p.
7
8
9
10
11

500000

500000

500000

500000

x

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXI/2/10
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
w zł
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

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

497 244,00
59 703,00
437 541,00
14 597 554,00
5 961 648,00
1 295 386,00
7 340 520,00
15 094 798,00
5 961 648,00
1 355 089,00
7 778 061,00

4 641 659,00
2 343 832,00
344 674,00
1 953 153,00
4 641 659,00
2 343 832,00
344 674,00
1 953 153,00

4 641 659,00
2 343 832,00
344 674,00
1 953 153,00
4 641 659,00
2 343 832,00
344 674,00
1 953 153,00
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Załącznik nr 4a
do Uchwały nr XXXI/2/10
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 4b
do Uchwały nr XXXI/2/10
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXI/2/10
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Klasyfikacja
§
3

Kwota
2010 r.
4
6 132 320,00

§ 952
§ 952
§ 903
§ 951
§ 941 do 944
§ 957
§ 931
§ 955
§ 994

6 132 320,00

0,00
§ 992
§ 992
§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXI/2/10
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXI/2/10
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXI/2/10
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXI/2/10
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.
w złotych
Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

1

2
Szkoła Podstawowa w Gowarczowie
Szkoła Podstawowa w Kamiennej Woli
Publiczne Gimnazjum w Gowarczowie

3

4

801

1.
2.
3.

Stan środków
obrotowych na
początek roku
4

Dochody

Wydatki

5

7

80195

3000

3000

801

80195

200

200

801

80195

1000

1000

4200

4200

Ogółem

Stan środków
obrotowych na
koniec roku
9

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXI/2/10
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 29 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
2.
921
92109
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie
2.
921
92116
Biblioteka Publiczna w Gowarczowie

Kwota dotacji
5
139470
130430

Ogółem

269900

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXXI/2/10
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 29 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. 600
60014 Remont drogi powiatowej Józefów - Giełzów
Realizacja programu „EKOLOG” - likwidacja
2. 900
90003
dzikich wysypisk śmieci
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin pato3. 851
85154
logicznych
Organizacja boiska sportowego dla dzieci i mło4. 852
85295
dzieży
5. 852
85295 Organizacja imprez integracyjnych w ramach PIS
6.

852

85295

Organizacja imprez integracyjnych w ramach PIS

7.

852

85295

Usługi opiekuńcze dla osób starszych

8.

852
85295
re-m dział 852

Realizacja zadań z projektu PIS

Jednostka otrzymująca dotację
5

Kwota dotacji
5

Starostwo Powiatowe w Końskich
Staropolski Związek Gmin i Miast
Końskie

300 000

wyłoniona w drodze konkursu

12 000

Ochotnicza Straż Pożarna w Korytkowie
Ochotnicza Straż Pożarna Skrzyszów
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kamienna Wola
Stowarzyszenie Opieki PaliatywnoHospicyjnej w Rudzie Białaczowskiej
wyłoniona w drodze konkursu

80 000

2 800
8 792
2 409
9 000
20 856
43 857
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Prace restauratorskie wnętrza zabytkowego Ko- Parafia Rzymsko-Katolicka w Gowarścioła Parafialnego w Gowarczowie
czowie
Organizacja rozgrywek sportowych, prowadzie
wyłoniona w drodze konkursu
sekcji połki nożnej
Ogółem

40 000
40 000
515 857

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXXI/2/10
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego
w 2010 roku
Lp.

Nazwa zadania

1

2
Sołectwo Bernów

Razem
Sołectwo Bębnów

Urząd Gminy

Dział

Rozdział

grupa wydatków

4
754

4
75412

5

kwota

pozostałe

7
8 598,00

600

60016

pozostałe

8 598,00
4 000,00

853

85395

pozostałe

Razem
Sołectwo Brzeźnica

Urząd Gminy

926

92695

pozostałe

11 184,00
15 184,00
6 448,00

Razem
Sołectwo Giełzów

Urząd Gminy

754

75412

pozostałe

6 448,00
13 000,00

921

92195

pozostałe

Razem
Sołectwo Gowarczów

Urząd Gminy

754

75412

pozostałe

451,00
13 451,00
23 112,00

Razem
Sołectwo Kamienna Wola

Urząd Gminy

926

92695

pozostałe

23 112,00
11 671,00

Razem
Sołectwo Komaszyce

Urząd Gminy

921

92109

pozostałe

11 671,00
8 829,00

Razem
Sołectwo Korytków

Urząd Gminy

754

75412

pozostałe

8 829,00
11 186,00

Razem
Sołectwo Kupimierz

Urząd Gminy

921

92109

pozostałe

11 186,00
8 043,00

Razem
Sołectwo Miłaków

Urząd Gminy

853

85395

pozostałe

8 043,00
8 667,00

Razem
Sołectwo Morzywół

Urząd Gminy

853

85395

pozostałe

8 667,00
7 280,00

Razem
Sołectwo Rogówek

Urząd Gminy

853

85395

pozostałe

7 280,00
6 702,00

Razem
Sołectwo Ruda Białaczowska

Urząd Gminy

600

60016

pozostałe

6 702,00
16 201,00

Razem
Sołectwo Skrzyszów

Urząd Gminy

600

60016

pozostałe

16 201,00
8 621,00

Razem
Ogółem
1175

Jednostka budżetowa
realizująca zadanie
3
Urząd Gminy

8 621,00
153 993,00
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UCHWAŁA NR XXXI/7/10
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/43/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia
16 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Gowarczów
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz.
1591 z zm). art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54
ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karty
Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003 roku, nr 118, poz.
1112 z zm) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/43/09 Rady Gminy
w Gowarczowie z dnia 16 listopada 2009 roku w
sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gowarczów skreśla się:
1. § 6 ust. 6 w brzmieniu: „Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty
wynagrodzenia”,
2. § 6 ust. 7 w brzmieniu: „Dodatek motywacyjny nie przysługuje za okresy, za które nie
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze m.in.
za okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku opiekuńczego i macierzystego (ulega proporcjonalnie zmniejszeniu
za dni usprawiedliwionej nieobecności w
pracy). Dodatek motywacyjny uwzględnia się
w podstawie wymiaru zasiłków oraz wynagrodzenia chorobowego”.
3. § 7 ust. 5 w brzmieniu: „Prawo do dodatku
funkcyjnego w całości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub
funkcji opiekuna stażu a jeżeli powierzenie
to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od
dnia tego miesiąca”.
4. § 7 ust. 6 w brzmieniu: „Dodatki funkcyjne
nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
urlopu do poratowania zdrowia, w okresach
za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji opiekuna stażu z innych
powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od
tego dnia. Dodatek funkcyjny nie przysługuje

5.
6.

7.

8.
9.

10.

również za okresy pobierania wynagrodzenia
chorobowego, zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego (ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy).
§ 7 ust. 8 w brzmieniu: „Dodatek funkcyjny
wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzeni.”
§ 10 ust. 2 w brzmieniu: „Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo
do dodatku lub do wyższej stawki tego
dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w
ciągu miesiąca”,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do
dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło
od pierwszego dnia miesiąca.”
§ 11 ust. 2 w brzmieniu: „Dodatek za trudne
warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy z którą dodatek
jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego”.
§ 11 ust. 3 w brzmieniu: „Dodatek za warunki
pracy wypłaca się z dołu”.
§ 12 ust. 5 w brzmieniu: „Wynagrodzenie
za godziny ponadwymiarowe przydzielone
w planie organizacyjnym nie przysługuje
za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku
tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności.”
§ 12 ust. 6 w brzmieniu: „Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w
tygodniach, w których przypadają dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy
oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy
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wymiar zajęć określony w Karcie Nauczyciela
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼ gdy
dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być
jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym.”
11. § 12 ust. 8 w brzmieniu: „Wynagrodzenie
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.”
12. § 28 w w brzmieniu: „Traci moc uchwała
nr XI/64/07 Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie

Poz. 1176,1177

określenia nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego
przyznawania i wypłacania na terenie Gminy
Gowarczów.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia
2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Sławomir Konieczny

1176

1177
1177

UCHWAŁA NR LVIII/267/10
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 26 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.

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
5.100.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 4 600 000,00 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 500 000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości
6 500 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 400 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LVI/263/10 z dnia 08 stycznia
2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3
do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LVII/265/10 z dnia 05 lutego 2010
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok.

§ 4. Załącznik Nr 3a do uchwały Rady
Gminy Pacanów Nr LVI/263/10 z dnia 08 stycznia
2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3a
do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LVI/263/10 z dnia 08 stycznia
2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7
do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się § 3 uchwały Rady Gminy
Pacanów Nr LVI/263/10 z dnia 08 stycznia 2010
roku, który otrzymuje brzmienie:

§ 8. Zmienia się § 7 pkt. 1 uchwały Rady
Gminy Pacanów Nr LVI/263/10 z dnia 08 stycznia
2010 roku, który otrzymuje brzmienie:

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
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„1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów budżetowych: przychody –
1 835 160,00 zł, wydatki - 1 835 160,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8,”
§ 9. Załącznik Nr 10 do uchwały Rady
Gminy Pacanów Nr LVI/263/10 z dnia 08 stycznia
2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10
do niniejszej uchwały.
§ 10. Załącznik Nr 12 do uchwały Rady
Gminy Pacanów Nr LVI/263/10 z dnia 08 stycznia
2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 12
do niniejszej uchwały.
§ 11. Zmienia się § 10 uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LVI/263/10 z dnia 08 stycznia
2010 roku, który otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 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
500.000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4 600 000 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
2 673 345,50 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie
1 400 000 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
92 786 zł”
§ 12. Zmienia się § 11 uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LVI/263/10 z dnia 08 stycznia
2010 roku, który otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do kwoty
500.000 zł,

2)

3)

4)
5)

6)

Poz. 1177

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 zł
b) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 600 000 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 2 673 345,50 zł
c) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów - w
kwocie 1 400 000,00 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 92 786,00 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
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,
lokowania wolnych środków budżetowych
na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
gminy.”
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§ 13. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Pacanów.

Poz. 1177

§ 14. 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 LVIII/267/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 26 lutego 2010 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LVIII/267/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 26 lutego 2010 r.
WYDATKI
W załączniku nr 2 do Uchwały rady Gminy Pacanów Nr LVI/263/10 z dnia 08 stycznia 20010 roku
uchwala się następujące zmiany:
Dział
600

Rozdział

Paragraf

60014

Treść

4270

Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zakup usług remontowych

4210

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zakup materiałów i wyposażenia

4210
6050

Ochotnicze straże pożarne
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2710
6300
60078
750
75023
754
75412

801
80101
4010
4110
4120
80103
4010
4110
4120

Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

Wartość
150 000,00
0,00
- 60 000,00
60 000,00
150 000,00
150 000,00
- 8 649,89
- 8 649,89
- 8 649,89
0,00
0,00
- 15 000,00
15 000,00
319 950,66
249 070,45
211 976,00
32 280,74
4 813,71
4 735,40
4 025,33
611,45
98,62
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Przedszkola
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Gimnazja
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe

20 193,17
17 221,54
2 600,49
371,14
45 951,64
39 104,31
5 904,75
942,58
0,00
2 540,00
400,00
100,00
- 5 040,00
2 000,00
0,00

852
85212
4040
4170
85219
4040
4170

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Ośrodki pomocy społecznej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4010
4170

Wynagrodzenia bezosobowe
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia bezosobowe

4010
4110
4120

Świetlice szkolne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

2650

Pozostała działalność
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

85228

900
90095

120,00
- 120,00
0,00
900,00
- 900,00
0,00
- 3 000,00
3 000,00
18 699,23
18 699,23
15 901,69
2 407,96
389,58
20 000,00
20 000,00
20 000,00

854
85401

0,00

Razem:

500 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 148

– 10076 –

Poz. 1177

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LVIII/267/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 26 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 3a
do Uchwały nr LVIII/267/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 26 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr LVIII/267/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 26 lutego 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Klasyfikacja
§
3
§ 952
§ 952

Kwota
2010 r.
4
6 500 000,00
6 000 000,00

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

500 000,00
1 400 000,00
1 250 000,00
150 000,00
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr LVIII/267/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 26 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr LVIII/267/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 26 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr LVIII/267/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 26 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 10
do Uchwały nr LVIII/267/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 26 lutego 2010 r.
Dotacje przedmiotowe w 2010 r.
w złotych
Nazwa jednostki
Lp.
Dział
Rozdział
otrzymującej dotację
1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1

900

90095

ZUWIK Pacanów

5

Ogółem kwota
dotacji
6

Dopłata do kosztów usług publicznych
świadczonych w zakresie gospodarki
komunalnej

60 000,00

Zakres

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Ogółem

60000

Załącznik nr 12
do Uchwały nr LVIII/267/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 26 lutego 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
Dotacja celowa do inwestycji dla Gminy Solec Zdrój
(Gminy Wiodącej) na współfinansowanie inwestycji z
udziałem środków z RPO WŚ - zabezpieczenie przez
1
O10
O1010 Gminę Pacanów (Gminę Współdziałającą) 100 %
wkładu własnego do realizowanego zadania pod
nazwą „Rozbudowa i rzebudowa systemu wodnokanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój i Pacanów”
Dotacja na remont chodników przy drogach powiatowych w gminie Pacanów realizowanych na podstawie porozumień: Remont drogi powiatowej Nr 0145T
Pacanów - Niegosławice - Chrzanów, związany z remon2
600
60014
tem chodników w miejsc. Pacanów Rynek za kwotę
15000 zł, Remont Drogi powiatowej nr 0125T Biechów Niegosławice Pacanów, związanej z remontem chodnika
w miejsc. Pacanów ul. Biechowska za kwotę 25000 zł
Dotacja na budowę chodników przy drogach powiatowych w gminie Pacanów realizowanych na podstawie porozumień: Przebudowa drogi powiatowej
nr 0125T Biechów – Niegosławice - Pacanów, związa3
600
60014
nej z budową chodnika w miejsc. Biechów za kwotę
30000 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T
Pacanów - Zborówek, związanej z budową chodnika w
miejsc. Pacanów ul. Beszowska za kwotę 30000 zł
Dotacja na „Przebudowę drogi powiatowej nr 0145T
Pacanów Niegosławice Chrzanów, odcinek Niegosła4
600
60014
wice Chrzanów” realizowanych na podstawie porozumień
Dotacja na budowę Europejskiego Centrum Bajki w
5
921
92109 Pacanowie: w kwocie 411792,82 zł ze środków własnych , a w kwocie 47061,18 z kredytu
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1
851
85153 Realizacja zadań w ramach GPRPN wśród młodzieży
2
851
85154 Realizacja zadań w ramach GPRPA wśród młodzieży
3
926
92605 Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
Ogółem
1177

Jednostka otrzymująca dotację
5

Gmina Solec Zdrój

Kwota dotacji
5

1 257 566,68

Starostwo Powiatowe
w Busku Zdroju

40 000,00

Starostwo Powiatowe
w Busku Zdroju

60 000,00

Starostwo Powiatowe
w Busku Zdroju

100 000,00

ECB im Koziołka Matołka
w Pacanowie

458 854,00

Wyłoniona w drodze konkursu
Wyłoniona w drodze konkursu
Wyłoniona w drodze konkursu

4 000,00
16 000,00
60 000,00
1 996 420,68
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UCHWAŁA NR LVIII/268/10
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Gminy Pacanów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2012
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 9, lit. c,
art. 41, ust. 1, art. 42, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Tekst
jednolity z 2001 r. – Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1,
pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych z dnia
27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 3. Ustalić, iż źródłem spłaty kredytu,
o którym mowa w § 1 uchwały będą dochody
z tytułu podatku od nieruchomości oraz wpłaty
z tytułu udziału w podatku dochodowym od
osób fizycznych.
§ 4. Prawne zabezpieczenie uzyskanego
kredytu stanowi:
- weksel własny In blanco wraz z deklaracją
wekslową.

§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w
wysokości 12.000.000 zł (słownie: dwanaście
milionów złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów związanego z realizacją inwestycji i dotacji na zadania
inwestycyjne ujęte w uchwałach budżetowych
oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek w latach 2010-2012.

§ 5. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi
w latach 2011-2027
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 2. Ustalić, iż kwoty transz uruchamianych w poszczególnych latach określane będą w
uchwale budżetowej na dany rok, a ich wysokość nie przekroczy wielkości planowanego deficytu na ten rok oraz wielkości rozchodu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Nowicki

1178
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UCHWAŁA NR LVIII/274/10
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie przyjęcia Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom tworzącym nowe
miejsca pracy na terenie Gminy Pacanów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121,

poz. 844; z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379
z 28 grudnia 2006) Rada Gminy Pacanów uchwala,
co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejsza uchwała stanowi program
pomocy de minimis w rozumieniu prawa wspól-

notowego w zakresie pomocy publicznej, zwany
dalej „Programem”.
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§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) pomocy de minimis- należy rozumieć przez
to pomoc spełniającą przesłanki, o których
mowa w art. 2 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379
z 28 grudnia 2006),
2) tworzeniu nowych miejsc pracy - należy rozumieć przez to wzrost liczby pracowników w
danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze
średnią z poprzednich 12 miesięcy. Liczba
pracowników oznacza liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu
jednego roku,
3) podatniku - należy rozumieć przedsiębiorcę
podlegającemu na mocy ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,
z późn. zm.) obowiązkowi podatkowemu w
zakresie podatku od nieruchomości,
4) podatku od nieruchomości - należy przez to
rozumieć podatek określony w art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, z późn. zm.) związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
5) roku podatkowym - należy przez to rozumieć
okres od 1 stycznia do 31 grudnia każdego
roku kalendarzowego,
6) budowie - należy przez to rozumieć zgodnie
z art. 3 pkt 6 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz.
1118, z późn. zm.) wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu
budowlanego,
7) remoncie - należy przez to rozumieć zgodnie
z art. 3 pkt 8 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz.
1118, z późn. zm.) wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż
użyto w stanie pierwotnym,
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8) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r.
nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), budynek wraz
z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
budowlę stanowiącą całość technicznoużytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
9) podejmującym działalność gospodarczą –
należy przez to rozumieć rozpoczynającego
działalność gospodarczą na własny rachunek
na terenie Gminy Pacanów na podstawie
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego,
§ 3.1. Program reguluje zasady udzielania
pomocy de minimis w formie zwolnienia od
podatku od nieruchomości. Ze zwolnienia podatkowego w ramach niniejszego programu
przedsiębiorca może korzystać - w zależności od
poniesionych nakładów inwestycyjnych związanych z budową lub remontem obiektów budowlanych przeznaczonych pod działalność gospodarczą i od ilości utworzonych miejsc pracy przez 2 kolejne lata kalendarzowe.
2. Zwolnienie przysługuje również w stosunku do inwestycji zrealizowanych przez przedsiębiorców w 2009 roku z zastosowaniem rozdziału 3 niniejszej uchwały.
3. Adresatami pomocy są przedsiębiorcy,
będący podatnikami podatku od nieruchomości,
zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U.
z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) podejmujący inwestycje i tworzący nowe miejsca pracy
na terenie Gminy Pacanów.
§ 4. Pomoc udzielana w ramach programu
musi być zgodna z zapisami rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379
z 28.12.2006).

Rozdział 2
Ogólne założenia programu
§ 5. Przedsiębiorca (z wyjątkiem prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego), przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszym programie, może
uzyskać w jego ramach pomoc de minimis, jeżeli
wartość tej pomocy brutto, otrzymanej przez
niego w okresie 3 kolejnych lat podatkowych

(bieżącym roku oraz dwóch latach poprzedzających go), nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.
§ 6. Przedsiębiorca prowadzący działalność w sektorze transportu drogowego, przy
zachowaniu wszystkich warunków określonych
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w niniejszym programie, może uzyskać w jego
ramach pomoc de minimis, jeżeli wartość
tej pomocy brutto, otrzymanej przez niego w
okresie 3 kolejnych lat podatkowych (bieżącym
roku oraz dwóch latach poprzedzających go), nie
przekracza kwoty stanowiącej równowartość
100 tys. euro.
§ 7. Równowartość pomocy w euro ustala
się według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
§ 8. Dniem udzielenia pomocy jest dzień,
w którym zgodnie z odrębnymi przepisami
upływa termin złożenia deklaracji podatkowej
lub wykazu do podatku od nieruchomości związanych z tą pomocą, nie wcześniej jednak niż
dzień wejścia w życie uchwały Rady Gminy Pacanów w sprawie przyjęcia niniejszego programu.
§ 9.1. Zwolnienie w ramach Programu nie
ma zastosowania do pomocy:
1. Zwolnienie w ramach Programu nie ma zastosowania do pomocy:
1) udzielanej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą:
a) w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady
(WE) nr 104/2000,
b) w dziedzinie produkcji podstawowej
produktów rolnych wymienionych
w załączniku I do Traktatu,
c) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych
wymienionych w załączniku I do Traktatu w przypadkach, w których:
- wysokość pomocy ustalana jest na
podstawie ceny lub ilości takich
produktów zakupionych od produ-
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centów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty
gospodarcze objęte pomocą,
- udzielenie pomocy jest uzależnione od przekazania jej w części lub
całości producentom surowców,
2) na działalność związaną z wywozem do
państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów,
tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,
3) uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku
do towarów sprowadzonych z zagranicy,
4) przedsiębiorstwom działającym w sektorze
węglowym, zgodnie z definicją zawartą w
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1407/2002
z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego
(Dz. Urz. UE L 205 z 2.08.2002 r.),
5) na nabycie pojazdów przeznaczonych
do transportu drogowego, przyznawanej
podmiotom gospodarczym prowadzącym
działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,
6) przyznawanej podmiotom gospodarczym
znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.).
2. Ze zwolnienia w ramach Programu nie mogą
korzystać przedsiębiorcy mający zaległości w
podatku od nieruchomości i innych opłatach
publicznoprawnych.

Rozdział 3
Warunki udzielenia pomocy
§ 10.1. Warunkiem uzyskania pomocy w
formie zwolnienia od podatku od nieruchomości
jest poniesienie przez przedsiębiorców w ramach prowadzenia działalności gospodarczej:
1) nakładów inwestycyjnych związanych z budową obiektu budowlanego przeznaczonego
na prowadzenie działalności gospodarczej w
wysokości co najmniej 100 tys. zł. i utworzenie nowych miejsc pracy,
2) nakładów inwestycyjnych związanych z remontem obiektu budowlanego przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 50 tys. zł.
i utworzenie nowych miejsca pracy.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1
przysługuje przez okres kolejnych 2 lat kalendarzowych w wysokości:
1) 1 raty podatku w danym roku kalendarzowym- w przypadku utworzenia co najmniej
5 nowych miejsc pracy,
2) 2 rat podatku w danym roku kalendarzowym
- w przypadku utworzenia co najmniej 10 nowych miejsc pracy,
3) 3 rat podatku w danym roku kalendarzowym
- w przypadku utworzenia co najmniej 20 nowych miejsc pracy,
4) 4 rat podatku w danym roku kalendarzowym
- w przypadku utworzenia co najmniej 30 nowych miejsc pracy,
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§ 11. Działalność gospodarcza związana
z daną inwestycją będzie prowadzona, przez co
najmniej 5 lat od dnia udzielenia pomocy.
§ 12. Nowo utworzone miejsca pracy będą
zachowane co najmniej przez 5 lat od dnia udzielenia pomocy.
§ 13. Zatrudnienie musi stanowić przyrost
liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie
w odniesieniu do średniego zatrudnienia z
ostatnich 12 miesięcy, w przeliczeniu na osoby
zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.
§ 14. Prawo do zwolnienia przedsiębiorca
nabywa od następnego miesiąca, w którym
spełnił warunki do korzystania ze zwolnienia.

Poz. 1179

§ 15.1. Pomoc udzielana na podstawie
programu podlega sumowaniu z inną pomocą
de minimis otrzymaną przez przedsiębiorcę
w okresie 3 kolejnych lat podatkowych poprzedzających dzień udzielenia pomocy w ramach
programu.
2. Pomocy udzielanej na podstawie programu nie należy kumulować z pomocą państwa
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu inwestycyjnego, w celu ominięcia maksymalnej intensywności pomocy regionalnej.
3. Pomoc udzielana w ramach uchwały nie
narusza możliwości otrzymania przez jej beneficjenta innej pomocy dozwolonej przez Komisję
Europejską lub objętą wyłączeniem grupowym.

Rozdział 4
Ogólne warunki uzyskania zwolnienia. Wymagane dokumenty.
§ 16.1. Przyznanie pomocy w ramach Programu uzależnione jest od spełnienia warunków
określonych w uchwale i złożenia wniosku.
2. Dokumentacja do wniosku o zwolnienie
powinna zawierać:
1) wpis do właściwego rejestru lub decyzję
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; przedsiębiorca, który rozpoczął działalność składa także oświadczenie, że nie powstał w wyniku przekształcenia, podziału, połączenia, zmiany nazwy lub w inny sposób,
2) oświadczenie o poziomie zatrudnienia:
a) za okres ostatnich 6 miesięcy roku poprzedzającego wystąpienie z wnioskiem,
b) na dzień złożenia wniosku,
3) oświadczenie o utrzymaniu warunków zawartych w Programie;
4) decyzję o nadaniu: numeru Regon, NIP;

5) zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis
w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch
poprzedzających latach podatkowych,
6) informację o każdej uzyskanej innej pomocy
niż de minimis dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest
pomoc na podstawie Programu,
7) dokument obrazujący sytuację ekonomiczną,
bilans, rachunku zysków i strat, rachunku
przepływów pieniężnych za ostatni rok obrotowy, informacji o posiadaniu zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek na
ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie
zdrowotne, złożenie oświadczeń, iż podmioty
te nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, tj. nie spełniają kryteriów określonych w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych
dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

Rozdział 5
Sprawozdawczość i kontrola pomocy udzielonej na podstawie Programu
§ 17. Przedsiębiorca korzystający z pomocy jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym
terminie - na wniosek organu udzielającego pomocy - dodatkowych informacji niezbędnych
dla jej oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.
§ 18. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia w ramach programu zobowiązany jest:
1) przez okres 5 lat od pierwszego roku, w którym
zostały utworzone nowe miejsca pracy
w ramach tego programu do przedłożenia

do 15 stycznia każdego roku sprawozdania
z uwzględnieniem informacji dotyczącej poziomu zatrudnienia w związku z realizowaną
inwestycją,
2) przekazywać wszelkie zaświadczenia dotyczące wielkości otrzymanej ze wszystkich
źródeł i we wszystkich formach pomocy
de minimis za okres 3 kolejnych lat podatkowych, jak również informacji o każdej innej
pomocy publicznej, jaka została udzielona w
odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest pomoc
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de minimis udzielana na podstawie niniejszego programu w następujących terminach:
a) począwszy od drugiego roku objętego
przedmiotowym zwolnieniem - do 15 stycznia każdego roku objętego pomocą
w ramach niniejszego programu,
b) przez cały okres objęty przedmiotowym
zwolnieniem każdorazowo w terminie 14 dni
od dnia otrzymania pomocy de minimis
poza niniejszym programem,
3) w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym korzystał z pomocy w
ramach niniejszego programu, przedsiębiorca
winien przedłożyć informację dotyczącą poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz
kserokopii sprawozdania o stanie zatrudnienia
na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok
podatkowy w którym korzysta ze zwolnienia na
mocy Programu (na drukach ZUS DRA),
4) udowodnić spełnienie warunków zapisanych
w rozdziale 3 § 10 - § 14 poprzez złożenie stosownego oświadczenia,
5) powiadomić pisemnie organ udzielający
pomocy o utracie warunków do zwolnienia,
lub zmianie mającej wpływ na wielkość
udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie
14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę bądź zmianę.
§ 19. Na podstawie informacji otrzymanych od przedsiębiorcy organ udzielający pomocy dokonuje oceny udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia dopuszczalnej wielkości tej pomocy.
§ 20. Przy zachowaniu wszystkich warunków wynikających z niniejszego Programu, organ udzielający pomocy wydaje przedsiębiorcy
stosowne zaświadczenie o udzieleniu pomocy
de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie
zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.
Nr. 53 poz. 354).
§ 21. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej
wielkości pomocy nastąpiło w związku ze zwolnieniem przedsiębiorcy od podatku od nieruchomości w trybie niniejszego programu, kwota

Poz. 1179

udzielonej pomocy ponad dopuszczalną wielkość podlega zwrotowi.
§ 22. Z zastrzeżeniem § 24 i § 25, w przypadku utraty prawa do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres,
w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia,
wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U z 2005 r.
Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)
§ 23. Przedsiębiorca, który w ustalonym
terminie zawiadomi organ udzielający pomocy
o utracie warunków do zwolnienia od podatku
od nieruchomości, traci do niego prawo, poczynając od miesiąca, w którym je utracił.
§ 24. Przedsiębiorca, który nie dopełnił
obowiązku terminowego zawiadomienia o utracie warunków do zwolnienia od podatku, traci
do niego prawo, poczynając od roku podatkowego, w którym je utracił.
§ 25. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informację co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest
zwolnienie od podatku, traci do niego prawo
za cały okres zwolnienia.
§ 26. W przypadku wykorzystania udzielonej pomocy niezgodnie z warunkami określonymi w niniejszym programie, kwota udzielonej
pomocy stanowi zaległość podatkową, do której
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U z 2005 r.
Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)
§ 27. Beneficjent pomocy w ramach niniejszego programu zobowiązany jest przechowywać dokumenty z nią związane przez okres 10 lat
od dnia jej udzielenia.
§ 28. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania
przez beneficjentów pomocy warunków udzielania
zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 29. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.

go i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

§ 30. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskie-

Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Nowicki
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UCHWAŁA NR LVIII/275/10
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie wymagań jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)
Rada Gminy Pacanów uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wymagania jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
2) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone
do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
a) posiadać atestowane urządzenia i środki,
przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie mogąc stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia,
b) samochód przystosowany do transportu
zwierząt, który posiada:
- odpowiednią powierzchnię i kubaturę
(przestrzeń) umożliwiającą ustawienie
metalowych klatek(pojemników) odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia oraz zapewniający
prawidłową wentylację,
- zadaszenie i ściany izolowane w celu
zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,
- dostateczną wentylację i w miarę potrzeb ogrzewanie,
- podłogę z odpowiednią nawierzchnią,
zapewniającą przyczepność kończyn
oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,

3) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarskoweterynaryjną,
4) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
5) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę, w
liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,
6) posiadać tytuł prawny do miejsca (teren)
przetrzymywania wyłapywanych zwierząt przed
przewiezieniem ich do schroniska.
2. Powyższe wymagania powinny zostać
potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami o których mowa w ust. 2
są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu Krajowego
Rejestru Sądowego,
2) umowa kupna – sprzedaży, najmu lub faktura
potwierdzająca posiadanie środków, o których
mowa w ust. 1 pkt. 1,
3) umowa o stałej współpracy z weterynarzem,
4) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe
były świadczone przez przedsiębiorcę w innej
gminie przed złożeniem wniosku o wydanie
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk,
5) umowa kupna, najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca o którym mowa w ust. 1 pkt. 6.
§ 3.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące
wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt,
2) posiadać tytuł prawny do terenu na którym
prowadzona ma być działalność, o której
mowa w pkt. 1 oraz spełnienie wszystkich
szczegółowych wymagań weterynaryjnych
dla prowadzenia schronisk dla zwierząt określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnic-
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twa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r.
(Dz. U. Nr 158 poz. 1657),
3) prowadzić wyżej wymienioną działalność
w miejscu ogrodzonym.
4) posiadać zadaszony obiekt z odpowiednio
wydzielonymi boksami w których bezdomne
zwierzęta będą przebywać.

Poz. 1180,1181

3. Uzyskać pozytywną decyzję Powiatowego
Lekarza Weterynarii na prowadzenie działalności
w zakresie schronisk dla zwierząt bezdomnych.

2) posiadać tytuł prawny do terenu na którym
prowadzona ma być działalność, o której
mowa w pkt. 1,
3) prowadzić w/w działalność w miejscu ogrodzonym,
4) posiadać środki niezbędne do grzebania
zwłok zwierzęcych i ich części,
5) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji
zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
6) posiadać urządzenia i środki techniczne
umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych
i ich części.

4. Powyższe wymagania powinny zostać
potwierdzone odpowiednimi dokumentami wymienionymi w § 2 pkt. 3.

2. Powyższe wymagania powinny zostać
potwierdzone odpowiednimi dokumentami wymienionymi w § 2 pkt. 3.

§ 4.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać
następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

2. Zapewnić pomoc lekarsko-weterynaryjną.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Nowicki

1180
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UCHWAŁA NR LVIII/276/10
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(T.j. z 2001 r. – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.),
w związku z § 1, ust. 4 Załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. Nr 61, poz. 624 z p. zm.) na wspólny
wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich - Rada Gminy Pacanów uchwala, co następuje:
1181

§ 1. Nadaje się Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich imię „Jana Brzechwy”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Nowicki
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UCHWAŁA NR LVIII/277/10
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(T.j. z 2001 r. – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.),
w związku z § 1, ust. 3 Załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. Nr 61, poz. 624 z p. zm.) na wspólny
wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Nr 2
w Ratajach Słupskich - Rada Gminy Pacanów
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich imię „Batalionów Chłopskich”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Nowicki

1182
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UCHWAŁA NR LVIII/278/10
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany nazwy części ulicy Szkolnej w Pacanowie
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 13
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Pacanów
uchwala co następuje;
§ 1. Zmienia się nazwę części ulicy Szkolnej na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej
zlokalizowanej na działce nr 1994 z ulicą szkolną
do skrzyżowania ulicy szkolnej z ulicą Karską

i nadaje się jej nazwę ulicy „Kornela Makuszyńskiego” zgodnie z załącznikiem graficznym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Nowicki
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Załącznik do Uchwały nr LVIII/278/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 26 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR 29/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 13 kwietnia 2010 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie następującym:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła, Joanna
Marczewska – sprawozdawca, 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 XLI/23/2010 Rady Miejskiej
w Daleszycach z dnia 15 marca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Daleszyce w 2010 roku
postanawia
1. Wskazać nieprawidłowości występujące w
uchwale Nr XLI/23/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2010 roku polegające na niezgodności wydatków w budżecie w rozdziałach
01008 „Melioracje wodne”, 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”,
80101 „Szkoły Podstawowe”, 80110 „Gimnazja”
z wydatkami określonymi w załącznikach do-

tyczących zadań inwestycyjnych rocznych
i wieloletnich co narusza art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.) oraz art. 166 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1241 z późn. zm.).
2. Wskazać sposób usunięcia nieprawidłowości
wymienionych w pkt 1 poprzez określenie
wydatków w budżecie w rozdziałach 01008
„Melioracje wodne”, 01010 „Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi”, 80101
„Szkoły podstawowe”, 80110 „Gimnazja”
w wysokościach zapewniających możliwość
sfinansowania zadań inwestycyjnych określonych w załącznikach dotyczących „Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” i w załączniku
„Zadania inwestycyjne roczne 2010 r.” w wyżej
wymienionych rozdziałach, w których ujęto
zadania inwestycyjne.
3. Wskazać termin usunięcia nieprawidłowości
określonych w pkt I do dnia 10 maja 2010 roku.

Uzasadnienie
Uchwała Nr XLI/23/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w
2010 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 17 marca 2010 roku i na podstawie 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.)
została objęta postępowaniem nadzorczym.
W wyniku badania wymienionej uchwały Kolegium Izby stwierdziło niezgodność wydatków w
budżecie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wydatkami określonymi dla
zadań inwestycyjnych w tych rozdziałach w załącznikach inwestycyjnych.
1) W rozdziale 01008 „Melioracje wodne” wydatki inwestycyjne wprowadzone do budżetu w
badanej uchwale wynoszą 7.517.606 zł (zał. nr 2
do uchwały) podczas gdy w załącznikach

do uchwały zmieniającej budżet dotyczących
inwestycji nie określono zadań inwestycyjnych w rozdziale 01008 „Melioracje wodne”.
2) Wydatki na inwestycje (§ 605 z odpowiednią
czwartą cyfrą) w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowane zostały w budżecie w wysokości
2.766.000 zł podczas gdy z załącznika nr 4
do badanej uchwały pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2010-2012” wydatki na zadania inwestycyjne określone w rozdziale 01010 wynoszą 10.126.606 zł, a w załączniku dotyczącym wydatków na zadania realizowane
w roku 2010 (zał. nr 5) wynoszą 157.000 zł.
Powyższe dane świadczą o tym, że na zadania inwestycyjne określone w rozdziale 01010
brak jest zabezpieczonych środków finansowych w budżecie w wysokości 7.517.606 zł.
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3) W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”
wydatki określone w budżecie na inwestycje
stanowią kwotę 390.000 zł podczas gdy
z załączników inwestycyjnych wynika, że
w rozdziale 80101 określono zadania inwestycyjne o wartości ogółem 30.000 zł
(zał. nr 5 do uchwały).
4) w rozdziale 80110 „Gimnazja” w wydatkach
budżetu zabezpieczono kwotę 100.000 zł.
Z załączników inwestycyjnych wynika, że

Poz. 1184,1185

wydatki na zadania zaplanowano w tym
rozdziale w kwocie 460.000 zł.
Kolegium wskazuje także iż załączniki nr 6 i 6a
do badanej uchwały dotyczące wydatków na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi stwierdzono błędy rachunkowe.
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium postanowiło jak na wstępie.
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa
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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o sprostowaniu błędu
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.
Dz. U z 2010 r. Nr 17. poz. 95), w uchwale
Nr XVIII/363/2007 Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości
Miasta Kielce (Dz. Urzęd. Woj. Święt. z 2008 r. Nr 38,
poz. 602) w § 2 zamiast ustępu 2 w brzmieniu:
„2. Wydzierżawianie lub wynajmowanie
nieruchomości na okres wskazany w ust. 1:
1) na rzecz osoby, która korzystała, jako ostatnia, z nieruchomości na podstawie umowy,
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, z zastrzeżeniem ust. 3,
2) na cel rolniczo-ogrodniczy lub urządzenia
zieleńców i ogrodów przydomowych oraz
urządzenia dróg dojazdowych,
3) na cele prowadzenia działalności niezarobkowej, w szczególności charytatywnej, kulturalnej i oświatowej,
4) na cele zawiązane z działalnością statutową
samorządowych jednostek organizacyjnych,
innych jednostek samorządu terytorialnego
lub Skarbu Państwa, klubów i stowarzyszeń
sportowych,
1185

5) na rzecz osoby, od której zakupiono tą nieruchomość, następuje w drodze bezprzetargowej.”
powinien być ustęp 2 w brzmieniu:
„2. Wydzierżawianie lub wynajmowanie
nieruchomości na okres wskazany w ust. 1:
1) na rzecz osoby, która korzystała, jako ostatnia, z nieruchomości na podstawie umowy,
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, z zastrzeżeniem ust. 3,
2) na cel rolniczo-ogrodniczy lub urządzenia
zieleńców i ogrodów przydomowych oraz
urządzenia dróg dojazdowych,
3) na cele prowadzenia działalności niezarobkowej, w szczególności charytatywnej, kulturalnej i oświatowej,
4) na cele zawiązane z działalnością statutową
samorządowych jednostek organizacyjnych,
innych jednostek samorządu terytorialnego
lub Skarbu Państwa, klubów i stowarzyszeń
sportowych,
5) na rzecz osoby, od której zakupiono tą nieruchomość,
następuje w drodze bezprzetargowej.”
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba
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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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