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UCHWAŁA NR 385/LXI/10
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta Chęciny na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 10 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Rada
Miejska w Chęcinach uchwala, co następuje:

-

§ 1.
1) Zwiększa się dochody o kwotę zł. 906 511,97
- Dział 801 rozdział 80101 § 0970 o kwotę
zł. 58 382,90
- Dział 900 rozdział 90001 § 6298 o kwotę
zł. 130 210,00
- Dział 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę
zł. 35 000,00
- Dział 900 rozdział 90019 § 0970 o kwotę
zł. 44 768,13
- Dział 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę
zł. 153 740,94
- Dział 926 rozdział 92601 § 6629 o kwotę
zł. 484 410,00
2) Zmniejsza się dochody o kwotę zł. 1 336 469,45
- Dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę
zł. 138 380,00
- Dział 921 rozdział 92120 § 6298 o kwotę
zł. 713 679,05
- Dział 926 rozdział 92601 § 6620 o kwotę
zł. 484 410,00
- Dział 600 rozdział 60095 § 2708 o kwotę
zł. 0,40
3) Zmniejsza się wydatki o kwotę zł. 842 918,05
- Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę
zł. 81 600,00
- Dział 921 rozdział 92120 § 6058 o kwotę
zł. 713 679,05
- Dział 921 rozdział 92195 § 4300 o kwotę
zł. 7 639,00
- Dział 900 rozdział 90015 § 4270 o kwotę
zł. 40 000,00
4) Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 412 960,57
- Dział 630 rozdział 63095 § 4300 o kwotę
zł. 14 040,00
- Dział 801 rozdział 80101 § 4117 o kwotę
zł. 1 540,44
- Dział 801 rozdział 80101 § 4127 o kwotę
zł. 250,11

-

-

-

Dział 801 rozdział
zł. 10 209,45
Dział 801 rozdział
zł. 4 003,09
Dział 801 rozdział
zł. 500,00
Dział 801 rozdział
zł. 3 000,00
Dział 801 rozdział
zł. 5 063,72
Dział 801 rozdział
zł. 2 677,68
Dział 801 rozdział
zł. 21 813,76
Dział 801 rozdział
zł. 437,17
Dział 801 rozdział
zł. 2 421,96
Dział 801 rozdział
zł. 7 000,00
Dział 851 rozdział
zł. 244,24
Dział 851 rozdział
zł. 4 414,00
Dział 851 rozdział
zł. 19 716,82
Dział 851 rozdział
zł. 13 750,00
Dział 851 rozdział
zł. 300,00
Dział 900 rozdział
zł. 130 210,00
Dział 852 rozdział
zł. 10 000,00
Dział 900 rozdział
zł. 81 600,00
Dział 900 rozdział
zł. 52 700,00
Dział 900 rozdział
zł. 27 068,13

80101 § 4177 o kwotę
80101 § 4217 o kwotę
80101 § 4227 o kwotę
80101 § 4247 o kwotę
80101 § 4307 o kwotę
80101 § 4417 o kwotę
80101 § 4427 o kwotę
80101 § 4747 o kwotę
80101 § 4757 o kwotę
80101 § 6067 o kwotę
85154 § 4110 o kwotę
85154 § 4170 o kwotę
85154 § 4210 o kwotę
85154 § 4300 o kwotę
85154 § 4750 o kwotę
90001 § 6058 o kwotę
85295 § 3110 o kwotę
90001 § 6059 o kwotę
90019 § 4210 o kwotę
90019 § 4300 o kwotę

§ 2.
1) Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2010-2012 określone
w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
Nr 360/LVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. po
zmianach stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
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2) Wydatki majątkowe na programy i projekty
realizowane ze srodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegajacych zwrotowi
na 2010 rok określony w załączniku Nr 4b do
uchwały Rady Miejskiej Nr 360/LVII/09 z dnia
22 grudnia 2009 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r. określone w załączniku Nr 3a do uchwały Rady
Miejskiej Nr 360/LVII/08 z dnia 22 grudnia
2009 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 3
do niniejszej uchwały
§ 3. Uchyla się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej określony w załaczniku
Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr 360/LVII/09 z dnia 22 grudnia 2010 roku
§ 4. Ustala się dochody należne gminie na
podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w
kwocie zł. 79 768,13 oraz wydatki na zadania

Poz. 1203

okroślone w ustawie Prawo ochrony środowiska
w kwocie zł. 79 768,13
§ 5. W uchwale Nr 360/LVII/09 z dnia
22 grudnia 2009 r. § 6 otrzymuje brzmienie
„Ustala się dochody w kwocie 171 000,00 zł z
tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie
209 425,06 zł na realizację zadań określonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Chęcinach.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krystyna Foksa
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr 385/LXI/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 24 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr 385/LXI/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 24 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr 385/LXI/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 24 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXVII/192/2010
RADY GMINY W TARŁOWIE
z dnia 18 lutego 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z
2001r. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 165,
art. 184, ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 i art 188 ust. 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z
poźn. zm.) Rada Gminy w Tarłowie uchwala co
następuje:

Dz. 801 Rozdz. 80101 4120 o kwotę 7.000,00
Razem: o kwotę 394.000,00
§ 4. Zwiększyć wydatki budżetu gminy :
Dz. 600 Rozdz. 60014 6620 o kwotę 170.000,00
Dz. 600 Rozdz. 60016 4300 o kwotę 5.000,00
Dz. 600 Rozdz. 60016 6050 o kwote 142.000,00
Dz. 600 Rozdz. 60017 6050 o kwotę 93.060,00
Dz. 700 Rozdz.. 70005 6060 o kwotę 19.000,00
Dz. 801 Rozdz. 80101 4270 o kwotę 36.000,00
Dz. 801 Rozdz. 80113 4700 o kwotę 670,00
Dz. 900 Rozdz. 90095 4300 o kwotę 10.000,00
Razem: o kwotę: 475.730,00

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy :
Dz.. 600 Rozdz. 60017 6260 o kwotę 18.000,00
Dz.. 900 Rozdz. 90015 6298 o kwotę 27.060,00
Dz. 921 Rozdz. 92109 0970 o kwote 51.529,00
Razem: o kwotę 96.589,00

§ 5. Wykonanie uchwały zleca sie Wótowi
Gminy.

§ 2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy:
Dz. 758 Rozdz. 75801 2920 o kwotę 14.859,00

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętkorzyskiego

§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy:
Dz. 600 Rozdz. 60017 6050 o kwotę 42.000,00
Dz. 801 Rozdz. 80101 4010 o kwotę 300.000,00
Dz. 801 Rozdz. 80101 4110 o kwote 45.000,00

Przewodniczący Rady Gminy:
Zenon Lenart

1204

1205
1205

UCHWAŁA NR XXXII/207/09
WÓJTA GMINY WODZISŁAW
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ w związku z art. 184 ust.1, art. 188 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.
zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.1. W Uchwale Rady Gminy Wodzisław
Nr XXII/130/09 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody
budżetu gminy na rok 2009 w wysokości
18.407.035

2) § 2 otrzymuje brzmienie:1. Ustala się wydatki
budżetu gminy na rok 2009 w wysokości
19.634.882
2. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady
Gminy Wodzisław Nr XXII/130/09 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na rok 2009 dokonuje się następujących zmian:
1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę
- 15.044 z tego:
a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami, § 0750 – Dochody z
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najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę - 15.000
b) Dział 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem,
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawi ustaw,
§ 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę - 44

Poz. 1205,1206

1) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 15.044
a) Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000
b) Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę - 44
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

3. W załączniku Nr 2 do uchwały Rady
Gminy Wodzisław Nr XXII/130/09 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na rok 2009 dokonuje się następujących zmian:

Przewodniczący Rady Gminy Wodzisław:
mgr Iwona Pietras

1205
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UCHWAŁA NR XXXIII/210/10
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) w związku z art. 166 ust.1, art. 166a,
art. 184 ust. 1, pkt 7, 8, 10 lit. a i b ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w
związku z art. 211, art 212 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2 art. 214 pkt 1, 2,
art 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art 236,
art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art 258 ust. 1 pkt 1,
2, 3 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą
umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę - 38.300 zł. zgodnie z załacznikiem nr 2.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010–2012 zgodnie
z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne
jednoroczne).

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości
– 21.275.589 zł, z tego:
a) dochody bieżące - 15.254.063 zł,
b) dochody majątkowe - 6.021.526zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi w wysokości –
4.943.987 zł,
a) wydatki bieżące - 293.951 zł.
b) wydatki majątkowe - 4.650.036 zł. zgodnie
z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości
– 26.129.117 zł, z tego:
a) wydatki bieżące - 14.269.761 zł,
b) wydatki majątkowe - 11.859.356 zł,

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
4.853.528 zł. który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie – 4.853.528 zł.
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2. Przychody budżetu w wysokości
6.451.115 zł, rozchody w wysokości 1.597.587 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości - 30.000 zł,
- celową w wysokości - 3.000 zł.
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego
§ 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 realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 86.695 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86.695 zł
na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w
łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów
budżetowych:
przychody
–
2.114.202 zł, wydatki – 2.114.202 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 8
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej
kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 26.747,92 zł;
wydatki – 26.747,92 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 9.
§ 8.1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu
Usług Komunalnych:
1) z tytułu dopłaty do wody – 81.223 zł.
2) z tytułu dopłaty do ścieków - 45.739 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2.
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 167.983 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe dla:
1) starostwa powiatowego - 150.000 zł.
2) stowarzyszeń - 84.431 zł.
zgodnie z załacznikiem Nr 12.

Poz. 1206

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł.
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z
umową zawartą z podmiotem dysponującym
funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej - w kwocie
1.000.000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.853.528 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
3.344.558 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie
1.597.587 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 0.
4) wyprzedazjące finansowanie działań fibnansowych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej - w kwocie - 4.650.036 zł.
§ 10. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 88.837 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i
emitowania papierów wartościowych w
związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 1.000.000 zł
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.853.528 zł,
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i
emitowania papierów wartościowych w
związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 4.852.528 zł
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3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na spłatę wczesniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągnietych
kredytów i pożyczek 1.597.587 zł,
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i
emitowania papierów wartościowych w
związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł
4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
5) 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
6) dokonywania zmian w planie wydatków w
ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze sto-

Poz. 1206

sunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
7) dokonywania zmian w wydatkach na zadania
inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
8) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
9) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku następnym (2011)
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w
roku następnym (2011)
10) udzielania w roku budżetowym pożyczek do
łącznej kwoty 80.000 zł,
11) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Wodzisław:
mgr Iwona Pietras
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/210/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIII/210/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 150

– 10230 –
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/210/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XXXIII/210/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 150
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIII/210/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
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
293 951
0
44 092,65
249 858,35
9 194 256
4 544 220
0
4 650 036
9 488 207
4 544 220
44 092,65
4 899 894,35

Planowane wydatki budżetowe na realizację
zadań programu w latach 2011-2012
Razem
2011 rok
2012 rok
2011-2012
175 246
0
175 246
0
0
0
26 286,90
0
26 286,90
148 959,10
0
148 959,10
3 911 091
1 348 931
5 260 022
1 615 842
517 807
2 133 649
0
0
0
2 295 249
831 124
3 126 373
4 086 337
1 348 931
5 435 268
1 615 842
517 807
2 133 649
26 286,90
0
26 286,90
2 444 208,10
831 124
3 275 332,10
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Załącznik nr 4a
do Uchwały nr XXXIII/210/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 150
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Załącznik nr 4b
do Uchwały nr XXXIII/210/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 150
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIII/210/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Klasyfikacja
§
3
§ 952
§ 952

Kwota
2010 r.
4
6 451 115,00
5 522 989,00
928 126,00

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

1 597 587,00
1 489 039,00
108 548,00
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXIII/210/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXIII/210/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXIII/210/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 150
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXIII/210/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.
w złotych
Lp.
1

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

2
Szkoły podstawowe
Przedzszkola
Gimnazjum

3
801
801
801

4
80101
80104
80110

Ogółem

Stan środków
obrotowych na
początek roku
4
12 043,69
279,69
1 574,54

Dochody
5
8 750
2 500
1 600

13 897,92

12 850

Stan środków
Wydatki
obrotowych na
koniec roku
7
9
20 793,69
0
2 779,69
0
3 174,54
0
26 747,92

0

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXIII/210/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Dotacje przedmiotowe w 2010 r.
w złotych
Lp.

Dział

Nazwa jednostki
otrzymującej dotację

Rozdział

1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Zakład Usług Komunalnych w Wo1
400
40002
dzisławiu
Zakład Usług Komunalnych w Wo2
900
90001
dzisławiu
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Ogółem

Zakres

Ogółem kwota
dotacji

5

6

Dotacja do wody

81 223

Dotacja do ścieków

45 739

126 962
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Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXXIII/210/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Dotacje podmiotowe w 2010 r.
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
1
2
3
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1
921
92116
Biblioteki

Nazwa instytucji
4

Kwota dotacji
5
167 983

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Ogółem

167 983

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXXIII/210/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 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
Dofinansowanie przebudowy dróg powiato1
600
60014
wych
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1

921

92109

Dofinansowanie utrzymania świetlicy

2

921

92109

Dofinansowanie utrzymania świetlicy

3

926

92695

Dofinansowanie sportu
Ogółem

Jednostka otrzymująca dotację
5

Kwota dotacji
5

Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie

150 000

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nawarzyce
Ochotnicza Straż Pożarna w Przezwodach
Klub Sportowy PARTYZANT

26 431
15 000
43 000
234 431
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Załącznik nr 13
do Uchwały nr XXXIII/210/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zadania jednostek pomocnicznych w ramach funduszu sołeckiego
w 2010 roku

2

Jednostka budżetowa
realizująca zadanie
3

Sołectwo BRZEŚCIE - remont świetlicy
wiejskiej

Urząd Gminy w Wodzisławiu

Lp.

Nazwa zadania

1

Dział

Rozdział

4

5

921

grupa wydatków

6
wydatki związane z
92109 realizacją ich zadań
statutowych

Razem

7
9 672
9 672

Sołectwo BRZEZINKI - remont świetlicy wiejskiej

Urząd Gminy w Wodzisławiu

921

wydatki związane z
92109 realizacją ich zadań
statutowych

Razem

6 859
6 859

Sołectwo KLEMANCICE - remont straż- Urząd Gminy w Wodzinicy OSP i świetlicy wiejskiej
sławiu

754
921

wydatki związane z
75412 realizacją ich zadań
statutowych
wydatki związane z
92109 realizacją ich zadań
statutowych

Razem

5 000
4 405
9 405

Sołectwo MIERONICE - remont świetli- Urząd Gminy w Wodzicy wiejskiej
sławiu

921

wydatki związane z
92109 realizacją ich zadań
statutowych

921

wydatki związane z
92109 realizacją ich zadań
statutowych

921

wydatki związane z
92109 realizacją ich zadań
statutowych

Razem

9 159
9 159

Sołectwo NAWARZYCE - utrzymanie
świetlicy wiejskiej

Urząd Gminy w Wodzisławiu

Razem

12 075
12 075

Sołectwo PISKORZOWICE - remont
świetlicy wiejskiej

Urząd Gminy w Wodzisławiu

Razem

5 380
5 380

Sołectwo POKRZYWNICA - remont
strażnicy OSP i świetlicy wiejskiej

Urząd Gminy w Wodzisławiu

754
921

wydatki związane z
75412 realizacją ich zadań
statutowych
wydatki związane z
92109 realizacją ich zadań
statutowych

Razem

1 000
4 853
5 853

Sołectwo PRZEZWODY - utrzymanie
świetlicy wiejskiej

Urząd Gminy w Wodzisławiu

921

wydatki związane z
92109 realizacją ich zadań
statutowych

921

wydatki związane z
92109 realizacją ich zadań
statutowych

921

wydatki związane z
92109 realizacją ich zadań
statutowych

Razem

11 151
11 151

Sołectwo PRZYŁĘK - utrzymanie świetlicy wiejskiej

Urząd Gminy w Wodzisławiu

Razem

6 325
6 325

Sołectwo STARA OLSZÓWKA - utrzymanie świetlicy wiejskiej

Urząd Gminy w Wodzisławiu

Razem

6 900
6 900

Sołectwo STRZESZKOWICE - utrzymanie świetlicy wiejskiej

Urząd Gminy w Wodzisławiu

921
921

Razem
Ogółem
1206

kwota

wydatki związane z
92109 realizacją ich zadań
statutowych
wydatki związane z
92195 realizacją ich zadań
statutowych

3 200
2 858
6 058
88 837
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UCHWAŁA NR XXXIII/211/10
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wodzisław na
lata 2010–2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 roku
Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami) Rada
Gminy uchwala, co następuje:

na lata 2010–2014, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wodzisław:
mgr Iwona Pietras

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
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Załącznik do Uchwały nr XXXIII/211/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXIV/219/10
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmia-

nami/ w związku z art. 212, art. 257 i 258 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
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(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala
co następuje:

1)
2)
3)

4)

5)

§ 1. 1. W Uchwale Rady Gminy Wodzisław
Nr XXXIII/210/10 z dnia 26 stycznia 2010 r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
2010, wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody
budżetu gminy na rok 2010 w wysokości
21.589.417
§ 2 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się wydatki budżetu gminy na
rok 2010 w wysokości 26.545.315
§ 3 otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
4.955.898 zł który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych
kredytów
w
kwocie
4.853.528 zł.
2) wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych –
102.370 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości
6.553.485 zł rozchody w wysokości 1.597.587 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5
§ 7 otrzymuje brzmienie:
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej
kwocie (zbiorczo) dla:
1) zakładów budżetowych: przychody –
2.114.202 zł., wydatki 2.114.202 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8
2) Plan dochodów i wydatków w łącznej
kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody –
12.850 zł; wydatki – 26.747,92 zł., zgodnie
z załącznikiem nr 9
§ 9 otrzymuje brzmienie:
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu
budżetu - w kwocie 1.000.000 zł. w tym
kredyty, pożyczki i papiery wartościowe
zaciągane /emitowane/ w związku z
umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej
w kwocie 1.000.000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu - w kwocie 4.853.528 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 3.618.126 zł
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3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.597.587 zł. w tym kredyty,
pożyczki i papiery wartościowe zaciągane
/emitowane/ w związku z umową zawartą z
podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych w kwocie 0. zł
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej w kwocie
4.870.574 zł.
6) § 11 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz
emisji papierów wartościowych na pokrycie
występującego w ciągu roku planowanego
deficytu budżetu do wysokości - 4.853.528zł;
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i
emitowania papierów wartościowych zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 3.618.126 zł
7) § 11 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz
emisji papierów wartościowych wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4.870.574 zł.
2. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady
Gminy Wodzisław Nr XXIII/210/10 z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2010 dokonuje się następujących zmian:
1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 335.788
z tego:
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi, § 6208 – Dotacje rozwojowe o kwotę - 242.498
- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w
energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział
40002 – Dostarczanie wody, § 0970 –
Wpływy z różnych dochodów o kwotę 13.390
- Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział
60016 - Drogi publiczne gminne, § 6300 –
Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę - 65.000
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 0830
– wpływy z usług o kwotę - 6.000
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 0970
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– wpływy z różnych dochodów o kwotę 400
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80110 – Gimnazja, § 0830 – wpływy
z usług o kwotę - 8.500
2) Zmniejsza się dochody budżetowe
o kwotę - 21.960
z tego:
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała
działalność, § 6208 – Dotacje rozwojowe
o kwotę - 21.960
3. W załączniku Nr 2 do uchwały Rady
Gminy Wodzisław Nr XXIII/210/109 z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2010 dokonuje się następujących zmian:
1) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 695.903
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 257.745, § 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 242.498 zł
Ogółem - 500.243
- Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział
60016 – Drogi publiczne gminne, § 4300 –
zakup usług pozostałych o kwotę - 20.000
- Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział
60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 –
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 65.000
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
Rozdział 70095 – Pozostała działalność,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych o kwotę - 12.200
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 4220
– zakup środków żywności – 6.000 zł. i
4210 – zakup materiałów i wyposażenia –
400 zł. o kwotę - 6.400
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80110 – Gimnazja, § 4220 – zakup
środków żywności o kwotę - 8.500
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do
szkół, § 4300 – zakup usług pozostałych o
kwotę - 24.370
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska, Rozdział 90001 –
Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu
dla zakładu budżetowego o kwotę 13.390
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska, Rozdział 90015 –
Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4260 –
zakup energii o kwotę - 35.000
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-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, Rozdział 92109 – Pozostałą
działalność, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.800
2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 279.705 z tego
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę
- 143.105
- Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział
60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 –
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. o kwotę - 90.000
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, Rozdział 92195 – Pozostałą
działalność, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 36.600
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, Rozdział 92695 – Pozostała działalność,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych o kwotę - 10.000
4. Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXIII/210/10 Rady Gminy Wodzisław z
dnia 26 stycznia 2010 r. pod nazwą „Limity
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika
Nr 1do niniejszej Uchwały.
5. Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXIII/210/10 Rady Gminy Wodzisław z
dnia 26 stycznia 2010 r. pod nazwą „Wydatki
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według
załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.
6. Załącznik Nr 4b do Uchwały
Nr XXIII/210/10 Rady Gminy Wodzisław z
dnia 26 stycznia 2010 r. pod nazwą „Wydatki
majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2010 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje
brzmienie według załącznika Nr 2a do niniejszej Uchwały.
7. Załącznik Nr 5 do U
chwały Nr XXIII/210/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 stycznia 2010 r. pod nazwą
„Przychody i rozchody budżetu w 2010r.” po
dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie
według załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.
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8. Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XXIII/210/10 Rady Gminy Wodzisław z
dnia 26 stycznia 2010 r. pod nazwą „Dochody
i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r..” po
dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie
według załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.
9. Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr XXIII/210/10 Rady Gminy Wodzisław z
dnia 26 stycznia 2010 r. pod nazwą „Plan
przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010r.” po dokonanych zmianach
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5
do niniejszej Uchwały.
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10. Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr XXIII/210/10 Rady Gminy Wodzisław z
dnia 26 stycznia 2010 r. pod nazwą „Dotacje
przedmiotowe 2010r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika
Nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wodzisław:
mgr Iwona Pietras
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIV/219/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 lutego 2010 r.
1208
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIV/219/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 lutego 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
293 951
0
44 092,65
249 858,35
9 657 899
4 787 325
0
4 870 574
9 951 850
4 787 325
44 092,65
5 120 432,35

Planowane wydatki budżetowe na realizację
zadań programu w latach 2011-2012
Razem
2011 rok
2012 rok
2011-2012
175 246
0
175 246
0
0
0
26 286,90
0
26 286,90
148 959,10
0
148 959,10
3 947 691
1 098 931
5 260 022
1 634 142
417 807
2 133 649
0
0
0
2 313 549
681 124
3 126 373
4 122 937
1 098 931
5 221 868
1 634 142
417 807
2 051 949
26 286,90
0
26 286,90
2 462 508,10
681 124
3 143 632,10
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Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XXXIV/219/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIV/219/10
Rady Gminy Wodzisław
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
6 553 485,00
5 522 989,00
928 126,00

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

102 370,00
1 597 587,00
1 489 039,00
108 548,00
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIV/219/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIV/219/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXIV/219/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 26 lutego 2010 r.
Dotacje przedmiotowe w 2010 r.
w złotych
Lp.

Dział

Nazwa jednostki
otrzymującej dotację

Rozdział

1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
ZakŁad Usług Komunalnych w
1
400
40002
Wodzisławiu
ZakŁad Usług Komunalnych w
2
900
90001
Wodzisławiu
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zakres

Ogółem kwota
dotacji

5

6

Dotacja do wody

81 223

Dotacja do ścieków

59 129

Ogółem

140 352

1209
1209

UCHWAŁA NR XXXIV/221/10
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Wodzisław z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.), Rada Gminy w Wodzisławiu
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program i zasady współpracy Gminy Wodzisław w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
w następującym brzmieniu:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 2. Ilekroć w niniejszym programie jest
mowa o:
1) Gminie-rozumie się przez to Gminę Wodzisław
2) Radzie-rozumie się przez to Radę Gminy
Wodzisław
3) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy
w Wodzisławiu,
4) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy
Wodzisław,
5) Sekretarzu - rozumie się przez to Sekretarza
Gminy Wodzisław,
6) Skarbniku - rozumie się przez to Skarbnika
Gminy Wodzisław,
7) organizacji pozarządowej - rozumie się przez
to osobę prawną lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na pod-

stawie przepisów ustaw, w tym fundacje i
stowarzyszenie, nie będące jednostką sektora
finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające
w celu osiągnięcia zysku,
8) podmiocie - rozumie się przez to:
a) osobę prawną i jednostkę organizacyjną
działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
b) stowarzyszenie jednostek samorzadu terytorialnego.
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9) udziale środków własnych - rozumie się
przez to środki finansowe nie pochodzące z
budżetu gminy przeznaczone na realizację
zadania, o którego wsparcie finansowe organizacja pozarządowa lub podmiot ubiega się,
10) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.).
§ 3. Współpraca Gminy z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.
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§ 4. Uchwalając corocznie budżet, Rada
Gminy rezerwuje w nim środki finansowe na
realizację zadań przez organizacje pozarządowe i
inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego.
§ 5. Partnerami Gminy mogą być organizacje pozarządowe i podmioty, które podejmując
działania, realizują zadania gminy wynikające z
odrębnych przepisów.
§ 6. Organizacje pozarządowe i inne podmioty winny zapewnić realizację zadań w sposób efektywny, profesjonalny i terminowy.

Rozdział 2
Zakres współpracy
§ 7.1. Gmina realizuje zadania własne
wspierając organizacje, powierzając organizacjom pożytku publicznego i podmiotom zadania
w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans rodzin i osób poprzez m.in.:
a) zorganizowanie opieki dla osób w starszym wieku, samotnych, schorowanych
lub którym rodzina nie może zapewnić
opieki,
b) zorganizowanie opieki i wsparcia dla
osób bezdomnych,
c) zapobieganie wykluczeniu społecznemu
osób niepełnosprawnych, emerytów i
rencistów,
2) działalności charytatywnej,
3) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym
poprzez m.in.:
a) dożywianie dzieci,
b) działania opiekuńczo -wychowawcze prowadzone dla dzieci i młodzieży z rodzin
ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi,
4) ochrony i promocji zdrowia poprzez min:
a) naukę pierwszej pomocy przedlekarskiej,
b) promocję zdrowego stylu życia,
c) propagowanie profilaktyki alkoholowej i
działań zapobiegającym patologiom: alkoholizmowi, narkomanii, agresji i przemocy,
5) upowszechniania kultury fizycznej wśród
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym poprzez:

6)

7)

8)
9)

a) prowadzenie zajęć w dziedzinach takich
jak: piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka
nożna, kolarstwo, szachy, tenis, tenis stołowy i innych możliwych do realizacji na
terenie gminy,
b) organizowanie sportowych obozów szkoleniowych,
c) organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, olimpiad
oraz innych imprez o podobnym charakterze,
d) wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych
o zasięgu ponadgminnym,
wspierania rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców gminy w dziedzinach:
biegi długodystansowe, brydż sportowy, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka siatkowa,
szachy, kulturystyka i innych,
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej oraz tożsamości lokalnej poprzez:
a) umożliwienia organizacji przedsięwzięć
na terenie gminnych obiektów,
b) organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, wystaw, koncertów,
c) przygotowywanie publikacji książkowych,
folderów, innych materiałów o tematyce
lokalnej,
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
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10) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
11) kultury i sztuki,
12) działań na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między
społecznościami.
2. Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą
być powierzone organizacjom pozarządowym i
podmiotom, może zostać dokonane na wniosek
Wójta, po akceptacji ich przez Radę w drodze
zmiany uchwały w sprawie rocznego programu
współpracy Gminy Wodzisław z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
3. Poza wsparciem finansowym gmina
może udzielać organizacjom pozarządowym i
innym podmiotom pomocy w innych formach, a
w szczególności w postaci:
1) pomocy w uzyskaniu lokalu na działalność
statutową organizacji pozarządowej oraz
możliwości zwolnień z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
2) udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania organizacji oraz spotkania otwarte,
3) umożliwienia organizacji przedsięwzięć na
terenie gminnych obiektów,
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4) pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
5) promocji działalności organizacji pozarządowych, podmiotów w skali mikro- i makroregionalnej oraz międzynarodowej,
6) udzielania rekomendacji organizacjom pozarządowym i podmiotom współpracującym z
gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z
innych źródeł,
7) organizacji konsultacji i szkoleń w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych i podmiotów,
8) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków,
9) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym, złożonych z
przedstawicieli organizacji pozarządowych i
podmiotów oraz przedstawicieli gminy,
10) konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami aktów normatywnych
odpowiednio do zakresu ich działania.
4. Wójt może zwoływać forum organizacji
pozarządowych i podmiotów działających na
rzecz realizacji zadań własnych gminy, na które
zapraszani mogą być przedstawiciele organizacji
oraz podmiotów, w celu zebrania ich opinii i
wniosków.

Rozdział 3
Zasady współpracy
§ 8.1. Zlecenie realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy na
zasadach określonych w ustawie, organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom - jako zadanie
zlecone w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. e
oraz art. 250, art. 251 i art. 252 ustawy o finansach publicznych - może mieć formy:
1) powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2) wspierania takich zadań wraz z udzielaniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4. Powierzenie zadań może nastąpić w innym trybie niż w otwartym konkursie, jeżeli dane
zadania można zrealizować efektywniej w inny
sposób określony w odrębnych przepisach, w
szczególności poprzez zakup usług na zasadach i
w trybie określonym w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych, przy porównywalności
metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności
opodatkowania.

2. Wspieranie oraz powierzanie zadań, o
których mowa w ust. 1 odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
powinno zawierać informacje o:
1) rodzaju zadania,
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
3) zasadach przyznawania dotacji,
4) terminach i warunkach realizacji zadania,
5) terminie, trybie i kryteriach stosowanych
przy dokonywaniu wyboru oferty,

3. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 11 ust. 2 ustawy zobowiązane są do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, odpowiednio o powierzenie zadania lub wsparcia realizacji zadania, a
gmina zobowiązuje się do przekazania na realizację
zadania środki publiczne w formie dotacji.

§ 9.1. Wójt ogłasza konkurs ofert, z co
najmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem.
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6) zrealizowanych przez gminę w roku 2010 i w
roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji i dofinansowania przekazanych
organizacjom pozarządowym, podmiotom
oraz jednostkom organizacyjnym podległym
gminie lub przez nią nadzorowanym.
3. W otwartym konkursie ofert mogą
uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty oraz jednostki organizacyjne podległe gminie
lub przez nią nadzorowane.
4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1
zamieszcza się w zależności od rodzaju zadania,
w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń urzędu.
§ 10.1. Ogłaszając konkurs Wójt powołuje
komisję konkursową, określając jej skład osobowy,
z uwzględnieniem udziału w komisji konkursowej
Sekretarza i Skarbnika oraz określając obowiązki
komisji, w tym sporządzenie protokołu z postępowania konkursowego. W skład komisji konkursowej wchodzi przedstawiciel Rady Gminy.
2. W skład komisji konkursowej może
wchodzić z głosem doradczym osoba, która w
związku z wykonywaniem zawodu posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej
zakres zadań podlegających konkursowi.
3. W posiedzeniu komisji konkursowej w
części dotyczącej otwarcia ofert i ujawnienia ich
treści mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania,
przedstawiciele zainteresowanych organizacji
pozarządowych lub podmiotu.
§ 11. Informacje o złożonych wnioskach
oraz o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadania będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w
Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy
ogłoszeń urzędu.
§ 12. Organizacja pozarządowa i podmiot
ubiegający się o wsparcie finansowe gminy muszą wykazać w składanej ofercie udział środków
własnych.
§ 13.1. Oferta o wsparcie finansowe na realizację zadań powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, tytuł
projektu,
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2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji
zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego
zadania z innych źródeł,
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nie
odpłatnego wykonania zadania.
2. Wnioskodawca ubiegający się o dotację
na realizację zadań publicznych powinien wypełnić ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).
3. Ofertę należy przygotować według następujących zasad:
1) formularz oferty należy opracować w języku
polskim,
2) oferta musi być przedstawiona w sposób
czytelny,
3) nie należy zmieniać układu pytań, ani przekraczać określonego maksymalnego formatu
na poszczególne odpowiedzi,
4) oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli
którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu,
należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie
dotyczy”),
5) podawane informacje winny być dokładne i
wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celów.
4. Wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty:
1) kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z
oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu,
2) wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub
rejestru (np. z Krajowego Rejestru Sądowego)
ważny do 3 m-cy od daty wystawienia,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności organizacji (podmiotu) za ostatni rok.
5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami
należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie,
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pocztą lub osobiście, na adres: Urząd Gminy Wodzisław ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław
6. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
1) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,
2) tytuł zadania,
3) adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem
komisji”.
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§ 16. Dofinansowanie realizacji zadań
prowadzonych przez organizacje pozarządowe i
podmioty przyznawane jest po uchwaleniu budżetu gminy.

8. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu
wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostają w aktach Urzędu.

§ 17. Warunkiem zlecenia przez gminę organizacji pozarządowej lub podmiotowi zadania
oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z organizacją pozarządową lub podmiotem według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania zadania
(Dz. U. Nr 264 poz. 2207).

9. Oferty złożone po upływie terminu
podanego w warunkach konkursu (niezależnie
od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone
i nie będą brały udziału w konkursie.

§ 18.1. Wykonanie zleconego zadania oraz
sposób wykorzystania przyznanej dotacji każdorazowo nadzoruje właściwa komórka organizacyjna Urzędu.

§ 14.1. Przy rozpatrywaniu ofert, po ustaleniu prawidłowości ofert, co do wymogów
określonych w § 13, uwzględnia się:
1) ocenę możliwości realizacji zadania przez
organizację pozarządową lub podmiot, w
szczególności:
a) liczbę osób zaangażowanych w realizację
zadania oraz korzystających z efektu,
b) doświadczenie w realizacji podobnych
zadań w poprzednich okresach,
c) możliwość wykonania zaplanowanych
działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach,
2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym:
a) wysokość udziału środków własnych,
b) wysokość środków pochodzących z innych źródeł,
c) strukturę wydatków,

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1 polega
w szczególności na ocenie:
1) stanu realizacji zadania,
2) rzetelności i jakości wykonania zadania,
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
4) prowadzenia dokumentacji określonej w
przepisach prawa i postanowieniach umowy,

7. Oferta nadesłana w inny sposób niż
wskazany w ust. 5 (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie
będzie brała udziału w konkursie.

§ 15.1. Organizacje pozarządowe i podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć oferty na
realizację zadań publicznych.
2. W przypadku złożenia oferty, o której
mowa w ust. 1, Wójt w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy:
1) rozpatruje celowość realizacji zadania,
2) informuje o podjętej decyzji, a w przypadku
stwierdzenia celowości realizacji zadania informuje składającego ofertę o trybie zlecenia
zadania publicznego.

3. Kontrolę wykorzystania dotacji prowadzi
wyznaczony przez Wójta pracownik urzędu.
4. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia
2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z
wykonania zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).
5. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Wodzisław.
Przewodniczący Rady Gminy Wodzisław:
mgr Iwona Pietras
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UCHWAŁA NR XXXIV/223/10
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika Nr 1 uchwały Nr XXX/192/09 Rady Gminy Wodzisław
z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z późn. zm.) w związku z art. 11 ustawy
z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze zmianami w organizacji i
podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 92, poz. 753, z późn.
zm.) oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z
późn. zm.) Rada Gminy Wodzisław uchwala co
następuje:

nia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 62, poz. 1736)” zastępuje się
zapisem: „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213 z
dnia 24 lutego 2006r.)”,
2) w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. c), lit. 1), oraz § 3 ust. 1
lit. a) – e) zapis: „ustawę z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z
późn. zm.)” zastępuje się zapisem: – „ustawę
z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U.
z 2007r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)”.

§ 1. W załączniku Nr 1 uchwały
Nr XXX/192/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia
29 października 2009r. w sprawie określenia
wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:
1) W § 2 ust. 2 pkt. 2 litera i) zapis: „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grud-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzisław.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wodzisław:
mgr Iwona Pietras
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UCHWAŁA NR XXXIV/224/10
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie
związane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z
późn. zm.) Rada Gminy Wodzisław uchwala co
następuje:
§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Gminę Wodzisław za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 150

– 10281 –
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z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów
budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, oraz reklam,
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3

c) na drogowym obiekcie inżynierskim 150,00 zł
d) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w
wysokości 50 % określonych w pkt. 1, 2 i 3
2) Roczne stawki opłat w wysokości określonej
w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3) Za niepełny rok kalendarzowy wysokość
rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w
pasie drogowym.

§ 2.
1) Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w
§ 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki
opłat za każdy dzień zajęcia:
a) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości 3,00 zł
b) przy zajęciu jezdni powyżej 20 % do 50 %
szerokości - 5,00 zł
c) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego - 8,00 zł
2) Stawki określone w ust. 1 stosuje się także
do chodników, placów, zatok postojowych i
autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów
pieszych.
3) Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za
każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w
wysokości -1,50 zł.
4) Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy
niż 24 godziny jest traktowany jako zajęcie
pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 4.
1) Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o
którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:
a) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
- poza terenem zabudowanym - 0,30 zł
- w terenie zabudowanym - 0,30 zł
b) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,30 zł
c) pasa drogowego zajętego na wydzielone
miejsca parkingowe – 0,30 zł
d) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoisko handlowe – 1,50 zł
2) Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości:
a) za 1 m2 powierzchni reklamy - 1,50 zł
b) za każdy następny m2 (nawet niepełny) 1,50 zł
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzisław.

§ 3.
1) Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa
w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne
stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut
poziomy umieszczonego urządzenia:
a) poza obszarem zabudowanym - 12,00 zł
b) w obszarze zabudowanym - 24,00 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wodzisław:
mgr Iwona Pietras
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UCHWAŁA NR XXXV/225/10
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ w związku z art. 212, art. 257 i 258 ustawy

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 150
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z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 Rada Gminy uchwala
co następuje:
§ 1.1. W Uchwale Rady Gminy Wodzisław
Nr XXXIII/210/10 z dnia 26 stycznia 2010 r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010,
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody
budżetu gminy na rok 2010 w wysokości
21.460.653
2) § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w wysokości
26.416.551
2. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady
Gminy Wodzisław Nr XXIII/210/10 z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 dokonuje się następujących zmian:
1) Zwiększa się dochody budżetowe
o kwotę - 106.116
z tego:
- Dział 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania
przestrzennego § 0960 – otrzymane
spadki, zapisy i darowizny – 15.400 i
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów –
90.716 ogółem o kwotę - 106.116
2) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 315.621
z tego:
- Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział
75801 – Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – subwencje ogólne z
budżetu państwa o kwotę - 315.621
3. W załączniku Nr 2 do uchwały Rady
Gminy Wodzisław Nr XXIII/210/109 z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 dokonuje się następujących zmian:
1) Zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę - 106.116
- Dział 710 - Działalność usługowa, Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania
przestrzennego, § 4300 – zakup usług pozostałych
o kwotę - 106.116
2) Zmniejsza się wydatki budżetowe
o kwotę-315.621
z tego
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe,
1) § 4010 – wynagrodzenia osobowe – 165.831

Poz. 1212

2) § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne –
37.934
3) 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –
30.000
4) § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.000
ogółem o kwotę - 243.765
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych,
1) § 4010 – wynagrodzenia osobowe – 22.926
2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –
8.920
3) § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000
4) § 4260 – zakup energii - 560
5) § 4270 – zakup usług remontowych – 1.000
6) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 300
7) § 4410 – podróże służbowe krajowe – 150
ogółem o kwotę - 36.856
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80104 – Przedszkola,
1) § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne –
3.000
2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –
2.000
ogółem o kwotę - 5.000
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80110 – Gimnazja,
1) § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne –
14.000
2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –
3.000
3) § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –2.000
ogółem o kwotę - 19.000
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85401 – Świetlice
szkolne,
1) § 4010 – wynagrodzenia osobowe – 7.000
2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –
3.000
3) § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –1.000
ogółem o kwotę - 11.000
4.
Załącznik
Nr
4
do
Uchwały
Nr XXIII/210/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia
26 stycznia 2010 r. pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2010 r.” po dokonanych zmianach
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 1 do
niniejszej Uchwały.
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5.
Załącznik
Nr
8
do
Uchwały
Nr XXIII/210/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia
26 stycznia 2010 r. pod nazwą „Plan przychodów
i wydatków zakładów budżetowych na 2010r.”
po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie
według załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Poz. 1212

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wodzisław:
mgr Iwona Pietras
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXV/225/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 30 marca 2010 r.

1212

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

Wydatki
w roku budżetowym 2010

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

293 951
0
44 092,65
249 858,35
9 657 899
4 787 325
0
4 870 574
9 951 850
4 787 325
44 092,65
5 120 432,35

Planowane wydatki budżetowe na realizację
zadań programu w latach 2011-2012
Razem
2011 rok
2012 rok
2011-2012
175 246
0
175 246
0
0
0
26 286,90
0
26 286,90
148 959,10
0
148 959,10
3 947 691
1 098 931
5 046 622
1 634 142
417 807
2 051 949
0
0
0
2 313 549
681 124
2 994 673
4 122 937
1 098 931
5 221 868
1 634 142
417 807
2 051 949
26 286,90
0
26 286,90
2 462 508,10
681 124
3 143 632,10

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXV/225/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 30 marca 2010 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.
w złotych
Lp.

Wyszczególnienie

Dział

1

2
Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu

3

1

Ogółem

Rozdział

4

Stan
środków
obrotowych
na początek
roku
5

ogółem

6

Przychody
w tym: dotacja
z budżetu
przedmiotowa
na
pierwsze
kwota
wyposaVAT
netto
żenie
7
8

Wydatki
w tym:
celowa
na
inwestycje
9

ogółem

wpłata
do
budżetu

wydatki
majątkowe

10

11

12

Stan
środków
obrotowych na
koniec roku
13

400

40002

26 418,20

1 082 134

75 909

5 314

0

0

1 107 262

0

0

1 290,20

700
900
900
900
900

70001
90001
90002
90003
90095

18 555,40
604,18
1 106,00
408
144 201,00
191 292,78

18 600
493 486
164 254
30 000
339 118
2 127 592

0
55 241
0
0
0
131 150

0
3 668
0
0
0
8 982

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

33 827
366 289
111 625
25 296
483 293
2 127 592

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3 328,40
127 801,18
53 735
5 112
26
191 292,78
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UCHWAŁA NR XXXV/227/10
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia 30 marca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zmianami) w związku z art. 184 ust. 1,
art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) Rada Gminy
Wodzisław uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/207/09 Wójta
Gminy Wodzisław w sprawie zmian budżetu i w
budżecie gminy na 2009 rok dokonuje się następującej zmiany metryki:

1. Uchwała Nr XXXII/207/09 Rady Gminy
Wodzisław z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009
rok.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wodzisław:
mgr Iwona Pietras
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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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