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UCHWAŁA NR XXXVIII/327/2010
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010
Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
oraz art. 184 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 211,
art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2

pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2
pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2
pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3,, art. 264
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz.
1240) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 151

– 10287 –

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale nr XXXVII/302/2010 Rady
Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2010
roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Buskiego na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany;
1. § 3 pkt 2 lit. d otrzymuje następujące
brzmienie;
„d)
utrzymanie rezultatów projektu pn. „Prace
termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego” zgodnie
z umową finansową nr Pl0155-/E1/1.3/002/07
w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 117 874 zł,”
2. Załącznik nr 3 zatytułowany „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie
jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3a zatytułowany „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.” otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej
uchwały.
4. Załącznik nr 4 zatytułowany „Wydatki na
programy i projekty realizowane ze środków

Poz. 1214

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2010 rok” otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej
uchwały.
5. Załącznik nr 4b zatytułowany „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
nie podlegających zwrotowi na 2010 rok”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6
do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 8 zatytułowany „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 12 zatytułowany „Dotacje celowe w 2010 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku-Zdroju.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Stanisława Stolarska

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 151
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Poz. 1214

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/327/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 151

– 10289 –

Poz. 1214

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVIII/327/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 151

– 10290 –

Poz. 1214

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVIII/327/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 151

– 10291 –

Poz. 1214

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 151

– 10292 –

Poz. 1214

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVIII/327/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 151

– 10293 –

Poz. 1214

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 151

– 10294 –

Poz. 1214

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVIII/327/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 151

– 10295 –

Poz. 1214

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVIII/327/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 151

– 10296 –

Poz. 1214

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 151

– 10297 –

Poz. 1214

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVIII/327/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 151

– 10298 –

Poz. 1214

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 151

– 10299 –

Poz. 1214

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXVIII/327/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 151

– 10300 –

Poz. 1214,1215

1214

1215
1215

UCHWAŁA NR XXXVIII/328/2010
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 42 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 4 do Statutu Powiatu Buskiego uchwalonego uchwałą Nr II/14/02 Rady
Powiatu w Busku Zdroju z dnia 12 grudnia 2002 r.
otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Stanisława Stolarska

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 151

– 10301 –

Poz. 1215,1216

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/328/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 marca 2010 r.
Załącznik nr 4 do STATUTU POWIATU
WYKAZ POWIATOWYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY
1) Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju.
2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Busku-Zdroju
4) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Busku-Zdroju

1215

1216
1216

UCHWAŁA NR XXXVIII/329/2010
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze
zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.
Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), po zasięgnięciu opinii: Burmistrza Miasta i Gminy Busko
- Zdrój, Wójta Gminy Wiślica, Wójta Gminy
Gnojno, Wójta Gminy Pacanów, Wójta Gminy

Stopnica, Wójta Gminy Nowy Korczyn, Wójta
Gminy Solec-Zdrój, Wójta Gminy Tuczępy,
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Kielcach uchwala
się co następuje:
§ 1. Ustala się następujący rozkład godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego:
Gogziny pracy

L.p.

Nazwa i adres apteki

I. Miasto i Gmina Busko-Zdrój
1. Apteka „UZDROWISKOWA” ul. Rzewuskiego 4,
28-100 Busko-Zdrój
2. Apteka Spółka Jawna Andrzej Wójcik i Grażyna
Wójcik, ul. Boh. Warszawy 106, 28-100 BuskoZdrój
3. Apteka „SOLARIS”, ul. S. Batorego 3, 28-100
Busko-Zdrój
4. Apteka „CENTRUM”, Plac Zwycięstwa 10,
28-100 Busko-Zdrój
5. Apteka Prywatna, oś. Sikorskiego 26, 28-100
Busko-Zdrój
6. Apteka Prywatna ul. Boh. Warszawy 65a,
28-100 Busko-Zdrój
7. Apteka „VITA”, ul. 1-go Maja 17, 28-100
Busko-Zdrój
8. Apteka „NA TARGOWEJ”, ul. Targowa 4,
28-100 Busko-Zdrój
9. Apteka Nr 29-127 „CEFARM-KIELCE” S.A.,
ul. 1-go Maja 1a, 28-100 Busko-Zdrój
10. Apteka Prywatna, ul. Kościuszki 10c, 28-100
Busko-Zdrój
11. Apteka „FARMAVIT”, ul. Staszica 2a, 28-100
Busko-Zdrój

poniedziałek piątek

sobota

niedziela i świeta

9:00 - 17:00

8:00 - 14:00

8:00 - 20:30

8:00 - 14:00

DYŻURY PRZEJMUJE APTEKA „SOLARIS”
UL. S. BATOREGO 3, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ
Dyżur według harmonogramu

7:00 - 22:00

7:00 - 22:00

Dyżur według harmonogramu

7:30 - 21:00

7:30 - 21:00

Dyżur według Harmonogramu

8:00 - 19:00

8:00 - 14:00

8:00 - 18:00

8:00 - 14:00

8:00 - 18:00

8:00 - 15:00

7:00 - 18:00

8:00 - 15:00

8:00 - 18:00

8:00 - 15:00

DYŻURY PRZEJMUJE APTEKA „CENTRUM”
PL. ZWYCIĘSTWA 10, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ
DYŻURY PRZEJMUJE APTEKA „CENTRUM”
PL. ZWYCIĘSTWA 10, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ
DYŻURY PRZEJMUJE APTEKA „CENTRUM”
PL. ZWYCIĘSTWA 10, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ
DYŻURY PRZEJMUJE APTEKA „CENTRUM”
PL. ZWYCIĘSTWA 10, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ
Dyżur według harmonogramu

7:30 - 20:00

7:30 - 20:00

Dyżur według harmonogramu

7:00 - 22:00

8:00 - 15:00

Dyżur według Harmonogramu

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 151
12. Apteka Prywatne, ul. Kilińskiego 16, 28-100
Busko-Zdrój
13. Apteka „NASZA”, Plac Zwycięstwa 30, 28-100
Busko-Zdrój
14. „APTEKA Z PLUSEM”, ul. Boh. Warszawy 31,
28-100 Busko-Zdrój
II. Gmina Stopnica
1 Apteka Prywatna, Plac Piłsudskiego 4, 28-130
Stopnica
2 Apteka Prywatna, Plac Piłsudskiego 31, 28-130
Stopnica
3 Apteka Prywatna, ul Kościuszki 12, 28-130
Stopnica
III. Gmina Nowy Korczyn
1 Apteka Prywatna, ul. Krakowska 12, 28-136
Nowy Korczyn
2 Apteka Prywatna, Plac Rynek 3, 28-136 Nowy
Korczyn
IV. Gmina Wiślica
1 Apteka „CEFARM KIELCE” S.A., Plac Solny 42,
28-160 Wiślica
2 Apteka „PRZY KOLEGIACIE”, Plac Solny 34,
28-160 Wiślica
V. Gmina Solec-Zdrój
1 Apteka „GŁUSKI Sp. j.”, ul. 1-go Maja 11,
28-131 Solec-Zdrój
2 Apteka „ZDRÓJ”, ul. 1-go Maja 4, 28-131 SolecZdrój
VI. Gmina Pacanów
1 Apteka, Danuta Biegacz Sp. j., ul. Dr A. Gałązki 11,
28-133 Pacanów
VII. Gmina Tuczępy
1 Apteka Prywatna, Tuczępy 41, 28-142 Tuczępy

– 10302 –

Poz. 1216

8:00 - 18:00

8:00 - 14:00

Dyżur według harmonogramu

7:30 - 21:00

8:00 - 14:00

Dyzur według harmonogramu

8:00 - 20:00

8:00 - 14:00

Dyżur według harmonogramu

8:00 - 18:00

8:00 - 14:00

NIECZYNNA

7:30 - 17:30

7:30 - 13:30

NIECZYNNA

8:00 - 18:00

8:00 - 13:00

NIECZYNNA

8:00 - 15:00

9:00 - 12:00

NIECZYNNA

8:00 - 17:00

8:00 - 12:00

NIECZYNNA

8:00 - 16:00

8:00 - 12:00

NIECZYNNA

8:00 - 18:00

8:00 - 13:00

NIECZYNNA

8:00 - 17:00

8:00 - 13:00

8:00 - 18:00

8:00 - 13:00

W NIEDZIELE I ŚWĘTA APTEKA PROWADZI
POGOTOWIE APTECZNE
NIECZYNNA

7:30 - 18:00

8:00 - 14:00

NIECZYNNA

8:00 - 15:00

8:00 - 12:00

NIECZYNNA

§ 2. Dyżury aptek w porze nocnej, niedziele
i święta określa harmonogram dyżurów nocnych
i świątecznych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 244/2009 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 stycznia
2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pra-

cy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Buskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Stanisława Stolarska
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/329/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 marca 2010 r.

1216
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1217
1217

UCHWAŁA NR XXXVIII/335/2010
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku
Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
oraz art. 184 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 211,
art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2
pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2
pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2
pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3,, art. 264
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz.
1240) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesień w planie
wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Stanisława Stolarska
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/335/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 marca 2010 r.

1217
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UCHWAŁA NR XXXVI/188/2010
RADY POWIATU W PIŃCZOWIE
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz
art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 2, art. 236
ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:
§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały
Nr XXXV/182/2010 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2010 rok w następujący
sposób:
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Załącznik nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
na 2010 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Załącznik nr 4a – Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 r. otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Załącznik nr 9 – Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 rok
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Załącznik nr 10 – Plan przychodów i wydatków dochodów własnych na 2010 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Załącznik Nr 13 – Plan przychodów i wydatków funduszu celowego na 2010 r. otrzymuje
nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
mgr Zbigniew Kierkowski
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/188/2010
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 25 marca 2010 r.

Zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2010
Dział Rozdział Paragraf
Treść
Przed zmianą
758
Różne rozliczenia
16 395 983,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
75801
11 468 128,00
samorządu terytorialnego
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
11 468 128,00
801
Oświata i wychowanie
30 000,00
80130
Szkoły zawodowe
0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
0960
0,00
pieniężnej
0970
Wpływy z różnych dochodów
0,00
Razem:
37 209 737,00

Zmiana
413 023,00

Po zmianie
16 809 006,00

413 023,00

11 881 151,00

413 023,00
8 782,36
8 782,36

11 881 151,00
38 782,36
8 782,36

2 000,00

2 000,00

6 782,36
421 805,36

6 782,36
37 631 542,36
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/188/2010
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 25 marca 2010 r.
Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2010 r.
600
60014
4270
801
80130
4210
80195
4210
4270
853
85333
4018
4019
4049
4118
4119

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Zakup usług remontowych
Oświata i wychowanie
Szkoły zawodowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Powiatowe urzędy pracy
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne

Razem:

3 588 986,00
3 460 386,00
924 996,50
8 926 678,00
4 010 000,00
125 100,00
222 500,00
0,00
150 000,00
1 067 765,00
759 682,00
5 152,00
909,00
0,00
783,00
138,00
40 725 575,00

60 000,00
60 000,00
60 000,00
359 838,80
8 782,36
8 782,36
351 056,44
1 056,44
350 000,00
1 966,56
1 966,56
280,81
49,71
206,55
220,05
38,99
421 805,36

3 648 986,00
3 520 386,00
984 996,50
9 286 516,80
4 018 782,36
133 882,36
573 556,44
1 056,44
500 000,00
1 069 731,56
761 648,56
5 432,81
958,71
206,55
1 003,05
176,99
41 147 380,36

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI/188/2010
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 25 marca 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.

Źródła finansowania

I

Ogółem wydatki bieżące
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
- inne środki (Fundusz Pracy)
Ogółem wydatki majątkowe
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
- inne środki(dotacja z gminy)
Ogółem wydatki
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
- inne środki

II

Wydatki
w roku
budżetowym
2010
108 403,56
11 785,25
4 478,00
92 140,31

Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
programu po 2010 roku
2011 rok

2012 rok
0,00
0,00

9 843 851,00
2 717 467,00

0,00
4 770 029,00
1 367 979,00

5 462 961,00
1 663 423,00
9 952 254,56
2 729 252,25
4 478,00
5 555 101,31
1 663 423,00

2 464 779,00
937 271,00
4 770 029,00
1 367 979,00
0,00
2 464 779,00
937 271,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 472 641,00
538 036,00
934 605,00
1 472 641,00
538 036,00
0,00
934 605,00
0,00

Razem 2011-2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 242 670,00
1 906 015,00
0,00
3 399 384,00
937 271,00
6 242 670,00
1 906 015,00
0,00
3 399 384,00
937 271,00
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVI/188/2010
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 25 marca 2010 r.
Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych żródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
L.p.
1.

2.

Okres
realizacji
zadania

Projekt

Program: Program Operacyjny 2008-2010
Kapitał Ludzki
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty
dla wszystkich
Działanie 6.1: Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie
Podziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzedów
pracy w realizacji zadań na rzecz
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Projekt: Pośrednik pracy
Program: Program Operacyjny Ka- 2009-2010
pitał Ludzki
Priorytet: VII. Promocja integracji
społecznej
Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Podziałania: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt: Usamodzielnianie przez
dokształcanie – „Samodzielni na
rynku pracy”

Jednostka org.
realizująca zadanie
lub koordynująca
program
Powiatowy Urząd
Pracy w Pińczowie

Planowane wydatki budżetowe
Wydatki
na realizację zadań programu po
Wydatki
w roku
2010 roku
poniesione do
budżetowym
31.12.2009 r.
po 2012
2010
kwota
2011 rok 2012 rok
roku
53 186,32
44 237,76
8 948,56
0,00
0,00
0,00

Przewidywane nakłady i źródła finansowania
Dział

Rozdział

853

85333

źródło
Wartość zadania:

5 984,59

4 642,34

1 342,25

45 208,38

37 602,07

7 606,31

1 993,35
153 940,00

1 993,35
54 485,00

99 455,00

16 053,00

5 610,00

10 443,00

- środki z budżetu j.s.t.

0,00
- środki z budżetu krajowego

- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Pińczowie

853

85395

- inne środki(Fundusz Pracy)
Wartość zadania:
- środki z budżetu j.s.t.

0,00

0,00

6 935,00

2 457,00

4 478,00

130 952,00

46 418,00

84 534,00

207 126,32
22 037,59
6 935,00
176 160,38

98 722,76
10 252,34
2 457,00
84 020,07

108 403,56
11 785,25
4 478,00
92 140,31

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1 993,35

1 993,35

0,00

0,00

0,00

0,00

- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych

0,00

0,00
- inne środki

Ogółem wydatki bieżące
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
- inne środki (Fundusz Pracy)

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVI/188/2010
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 25 marca 2010 r.
Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 r.
Przychody
Lp.

Wyszczególnienie

1

2
Starostwo Powiatowe
w Pińczowie
Warsztaty Szkolne ZSZ
w Pińczowie

1.
2.

Ogółem:

Stan środków
obrotowych
Dział Rozdział
na początek
roku
5

Wydatki

ogółem

w tym:
dotacja
z budżetu

6

7

ogółem

w tym:
wpłata
do budżetu

Stan środków
obrotowych
na koniec
roku

8

9

10

3

4

750

75020

0

0

0

0

0

0

801

80197

48 243

70 000

0

70 000

0

48 243

48 243

70 000

0

70 000

0

48 243
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVI/188/2010
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 25 marca 2010 r.
Plan przychodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.

Stan środków
Rozdział obrotowych na
początek roku

Dochody

Wydatki

Stan środków
obrotowych na
koniec roku

6

7

8

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

1

2
Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Starostwo Powiatowe w Pińczowie
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnrj w Pińczowie
Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie
Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie w Pińczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie
Poradnia Psychologiczno-Pedagodiczna w Pinczowie
Internat Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie
Ogółem:

3

4

600

60014

0

0

0

0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5

750

75020

108

11 000

11 000

108

754

75411

0

0

0

0

801

80130

0

6 000

6 000

0

852

85202

1 656

75 000

75 656

1 000

852

85218

2

5 000

5 000

2

854

85403

8 480

110 000

118 465

15

854

85406

0

2 000

2 000

0

854

85410

13 277

190 000

190 000

13 277

X

X

23 523

399 000

408 121

14 402

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVI/188/2010
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 25 marca 2010 r.
Plan przychodów i wydatków funduszu celowego na 2010 r.
Lp.
I.

Dział
710

Rozdział
71030

Wyszczególnienie
Działalność usługowa
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Stan środków obrotowych na początek roku
Przychody
Wydatki
Stan środków obrotowych na koniec roku

Plan na 2010 r.

37 931
300 000
300 000
37 931

1218

1219
1219

UCHWAŁA NR XXXVI/194/2010
RADY POWIATU W PIŃCZOWIE
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie zmian w planie wydatków powiatu na 2010 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz
art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 222 ust. 1, art. 237 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fi-

nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:
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§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały
Nr XXXV/182/2010 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2010 rok w następujący
sposób:
1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków
budżetu powiatu na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Poz. 1219

§ 2. W związku ze zmianami wynikającymi
z § 1 ust. 1 niniejszej uchwały dokonuje się sprostowania w części § 4 pkt 1 uchwały Nr XXXV/182/2010
Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 stycznia
2010 roku w sposób następujący:
- w miejsce kwoty 436.890 zł., wpisać kwotę
406.890 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
mgr Zbigniew Kierkowski
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/194/2010
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 25 marca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków na 2010 rok
Dział

Rozdział

Paragraf

754
75412
4210
758
75818
4810
852
85203
4120
4210
854
85410
4270
Razem:

Treść
Przed zmianą
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw2 868 708,00
pożarowa
Ochotnicze straże pożarne
8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
8 000,00
Różne rozliczenia
436 890,00
Rezerwy ogólne i celowe
436 890,00
Rezerwy
436 890,00
Pomoc społeczna
5 126 332,00
Ośrodki wsparcia
270 750,00
Składki na Fundusz Pracy
1 599,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4 700,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
2 895 950,00
Internaty i bursy szkolne
971 500,00
Zakup usług remontowych
20 000,00
41 147 380,36

Zmiana

Po zmianie

3 000,00

2 871 708,00

3 000,00
3 000,00
- 30 000,00
- 30 000,00
- 30 000,00
200,00
200,00
1 200,00
- 1 000,00
26 800,00
26 800,00
26 800,00

11 000,00
11 000,00
406 890,00
406 890,00
406 890,00
5 126 532,00
270 950,00
2 799,00
3 700,00
2 922 750,00
998 300,00
46 800,00

0,00

41 147 380,36
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/194/2010
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 25 marca 2010 r.

1219
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1220
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UCHWAŁA NR XLVI/9/2010
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 9 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Warszawska 54
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póź. zm.) oraz § 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 póź. zm.)
Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co
następuje:

§ 1. Szkole Podstawowej Nr 9 w SkarżyskuKamiennej przy ul. Warszawskiej 54 nadaje się
imię księdza profesora Włodzimierza Sedlaka.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta:
Bogusław Ciok

1220

1221
1221

UCHWAŁA NR XLVI/13/2010
RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA
z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przez niepubliczne szkoły i przedszkola prowadzone
przez osoby fizyczne i prawne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póź. zm) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572
z póź. zm.) Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała dotyczy:
1) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny,
2) przedszkoli niepublicznych o uprawnieniach
przedszkoli publicznych,
3) innych form wychowania przedszkolnego.
§ 2. Dotacje na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością szkół
i przedszkoli w zakresie kształcenia, wychowania
i opieki, w tym profilaktyki społecznej udziela się
z budżetu gminy.

§ 3. Wysokość dotacji oraz sposób jej ustalenia określa art. 90 ust. 2a, 2b, 2d ustawy
o systemie oświaty.
§ 4. Dotacji udziela się na wniosek osoby
prawnej lub fizycznej prowadzącej przedszkole,
inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę
złożony do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna:
1) nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,
2) określający planowaną liczbę uczniów z uwzględnieniem zmian związanych z organizacją roku
szkolnego,
3) wskazujący numer rachunku bankowego, na
który ma być przekazywana dotacja.
Wzór wniosku w załączniku Nr 1 do uchwały.
§ 5. Udzielenie dotacji powinno być poprzedzone stwierdzeniem przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta:
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1) zgodności ze stanem faktycznym podanych
danych,
2) aktualnej liczby uczniów określonej w sprawozdaniach statystycznych.
§ 6. Dotacje przekazuje Wydział Finansowy w 12-stu miesięcznych ratach, do 15 dnia
każdego miesiąca.
§ 7. Dotacji udziela się na okres jednego roku.
§ 8. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę, przedszkole, inną formę wychowania
przedszkolnego przekazuje do Wydziału Oświaty,
Kultury i Sportu Urzędu Miasta do 5-go dnia
każdego miesiąca informację o aktualnej liczbie
uczniów, wychowanków oraz do 15-go rozliczenie otrzymanej dotacji narastająco od początku
roku do końca minionego miesiąca.
Zakres danych, które powinny być zawarte w
informacjach określają wzory stanowiące załączniki nr 2 i 3 do uchwały.
§ 9. W miesiącach wakacyjnych (lipiec
i sierpień) liczba uczniów (wychowanków) uprawnionych do dotacji obejmuje odpowiednio:
a) w szkołach - stan wykazany w informacji
miesięcznej w czerwcu, łącznie z absolwentami, z wyłączeniem skreślonych z listy
uczniów,
b) w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego - stan wykazany w informacji miesięcznej w czerwcu.
§ 10.1. Organowi dotującemu przysługuje
prawo kontroli danych dotyczących stanu faktycznego uczniów i prawidłowości wykorzystania dotacji.
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2. Kontrola może obejmować w szczególności:
1) dokumentację organizacyjną szkoły,
2) dokumentację finansową,
3) dokumentację przebiegu nauczania, w tym
księgę uczniów i dzienniki lekcyjne.
§ 11. Przyznaną dotację cofa się w przypadku:
1) zaprzestania prowadzenia działalności przez
szkołę, przedszkole i inne formy wychowania
przedszkolnego,
2) wykorzystania dotacji dla innych celów niż
określone w § 2,
3) cofnięcia uprawnień szkoły publicznej, przedszkola publicznego i innych form wychowania przedszkolnego.
§ 12. Przekazanie przyznanej dotacji wstrzymuje się w przypadku nie złożenia informacji,
o której mowa w § 8.
§ 13. Traci moc Uchwała Nr XX/12/2008
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji przez niepubliczne szkoły i przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne i prawne.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się
Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
Waldemar Mazur
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/13/2010
Rady Miasta Skarżysko-Kamienna
z dnia 4 marca 2010 r.
Skarżysko-Kamienna ...................
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI/13/2010
Rady Miasta Skarżysko-Kamienna
z dnia 4 marca 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVI/13/2010
Rady Miasta Skarżysko-Kamienna
z dnia 4 marca 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/16/2010
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko-Kamienna i Gminy Skarżysko
Kościelne w celu realizacji projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w
Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 7 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.; Dz. U
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,
Nr 167 poz. 1759; Dz. U z 2005 r. Nr 172 poz.
1441 i Nr 175 poz. 1457; Dz. U z 2006 r. Nr 17
poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; Dz. U z 2007 r. Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U
z 2008r Nr 180 poz.1111 i Nr 223 poz.1458; Dz. U
z 2009r. Nr 52 poz. 420) Rada Miasta SkarżyskaKamiennej uchwala co następuje:
§ 1. Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej
wyraża zgodę na realizację przez MPWiK Sp. z o.o.
w ramach współdziałania pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna i Gminą Skarżysko Kościelne
projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja
kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej
i Skarżysku Kościelnym”, współfinansowanego
ze środków UE w ramach Programu Operacyj-

nego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I
Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM.
§ 2.
1) Upoważnia się Prezydenta Miasta do zawarcia z Gminą Skarżysko Kościelne umowy
określającej zasady finansowania projektu,
o którym mowa w § 1, oraz współdziałania
przy jego realizacji.
2) Tekst umowy stanowi załącznik do niniejszej
uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
Waldemar Mazur
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Załącznik do Uchwały nr XLVI/16/2010
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 4 marca 2010 r.
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Załącznik nr 1
do umowy
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UCHWAŁA NR XLVI/23/2010
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie regulaminu Targowisk Miejskich w Skarżysku-Kamiennej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11, art. 18
ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca o samorzadzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) Rada Miasta
Skarżyska-Kamiennej uchwala co nastepuje:
§ 1. Uchwala sie regulamin Targowisk
Miejskich funkcjonujących na terenie miasta
Skarżyska-Kamiennej.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXV/17/2006
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie regulaminu Targowisk
Miejskich w Skarżysku-Kamiennej (Dz. U. Woj.
Święt. z 2006r. Nr 125, poz. 1431)
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
Waldemar Mazur
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/23/2010
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 4 marca 2010 r.

Regulamin targowisk miejskich w Skarżysku-Kamiennej
I. Postanowienia ogólne
§ 1.1. Regulamin targowisk miejskich
dotyczy placów targowych zlokalizowanych na
terenie miasta przy ulicach:
1) Rynek
2) Sokola - Tysiąclecia oraz
3) Targowisko Rynek - położone na działce
nr 111/33, o powierzchni 1200 m2
2. Teren targowisk stanowią place targowe
wraz z zabudowaniami i urządzeniami w granicach wytyczonych planem.

§ 2.1. Targowiska wymienione w § 1 ust. 1
pkt 1 i 2 prowadzone są przez Spółkę pn. „Targowiska Miejskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej ul. Rynek 1.
2. Targowisko wymienione w § 1 ust 1
pkt 3 prowadzone jest przez Zarząd Zasobów
Komunalnych z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
ul. B. Prusa 3a.

II. Terminy i czas trwania targów.
§ 3.1. Targowiska, o których mowa w § 1
pkt. 1 i 3 czynne są w poniedziałki, wtorki,
czwartki i piątki.
Dopuszcza się możliwość funkcjonowania targowiska w ciągu całego tygodnia.

2. Targowisko, o którym mowa w § 1 pkt. 2
czynne jest codziennie.

III. Warunki uczestnictwa w handlu na targowiskach
§ 4.1. Uprawnionymi do handlu na targowiskach są osoby fizyczne, osoby prawne oraz

jednostki organizacyjne nie mające osobowości
prawnej – legitymujące się zaświadczeniem
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o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
lub krajowego rejestru sądowego oraz producenci rolni i działkowcy sprzedający własne produkty, zbieracze runa leśnego i owoców leśnych.
2. Osoby fizyczne nie posiadające obywatelstwa polskiego (cudzoziemcy) mogą prowadzić sprzedaż na targowiskach, jeżeli mają dokument zezwalający na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie Polski lub są na jej terenie legalnie zatrudnione lub wykonują inną pracę
zarobkową (karta stałego pobytu lub status

Poz. 1223

uchodźcy, wiza pobytowa z prawem do pracy
lub karta czasowego pobytu na terenie RP oraz
zgoda właściwego urzędu pracy na zatrudnienie
lub wykonanie innej pracy zarobkowej u konkretnego pracodawcy, który uzyskał w tym zakresie stosowne zezwolenie urzędu pracy).
3. Osoby dokonujące sprzedaży na targowiskach zobowiązane są do posiadania przy
sobie dowodu tożsamości oraz dokumentów
umożliwiających określenie legalności prowadzonej przez nich działalności handlowej.

IV. Towary wyłączone ze sprzedaży na targowiskach
§ 5.1. Na targowiskach w handlu obwoźnym i obnośnym zabroniona jest sprzedaż następujących artykułów:
1. napojów alkoholowych,
2. dietetycznych środków spożywczych,
3. mleka niepasteryzowanego,
4. pieczywa i wyrobów ciastkarskich niepakowanych,
5. grzybów i przetworów grzybowych (z wyjątkiem hodowlanych),
6. dziczyzny,
7. środków leczniczych i trucizn,
8. mięsa, drobiu, tłuszczów i wyrobów wędliniarskich poza wyznaczonymi do tego miejscami i przystosowanymi do tego celu środkami transportu dopuszczonych decyzją właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
9. kamieni i metali szlachetnych,
10. zagranicznych banknotów i monet, papierów
wartościowych, akcji
11. broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz
artykułów pirotechnicznych w tym petard,
rac i innych artykułów, w wyniku których następuje wybuch, znajdujących się w nich materiałów pirotechnicznych, dające efekt akustyczny i świetlny,

12. innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.
2. Sprzedaż w handlu obwoźnym artykułów:
drobiu bitego i przetworów drobiowych,
ryb i przetworów rybnych,
tłuszczów zwierzęcych i roślinnych,
mleka i przetworów mlecznych,
innych środków spożywczych wymagających
zabezpieczenia przed niewłaściwą temperaturą i nasłonecznieniem,
może być prowadzona wyłącznie za pomocą
specjalistycznych środków transportu dopuszczonych decyzją właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 6.1. Sprzedaż grzybów na terenie targowisk jest dopuszczalna po ich zakwalifikowaniu
przez klasyfikatora zatrudnionego na targowiskach i pod warunkiem umieszczenia w miejscu
sprzedaży informacji o gatunku grzybów oraz
nazwiska i adresu sprzedawcy. Powyższe warunki nie dotyczą sprzedaży grzybów hodowlanych
(pieczarki, boczniaki itp.).

V. Opłaty za prowadzenie sprzedaży na targowiskach
§ 7.1. Za sprzedaż na targowisku pobiera
się od osób handlujących dzienną opłatę targową, zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami opłaty targowej uchwalonymi przez Radę
Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Opłatę targową pobierają wyznaczeni
inkasenci posiadający identyfikatory. Inkasenci
obowiązani są do wydawania pokwitowań w
postaci paragonu z kasy fiskalnej, który należy
zachować do kontroli.
§ 8.1. Prowadzący targowisko może pobierać opłaty za korzystanie z urządzeń i świadczenie

usług. Należności za korzystanie z usług i urządzeń targowiska ustala Prowadzący targowisko.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 dotyczące Targowiska, wymienionego w § 1 ust. 1
pkt. 3 ustala Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobierają wyznaczeni przez Prowadzącego targowiska
inkasenci posiadający identyfikatory, którzy obowiązani są do wydawania pokwitowań według ustalonego wzoru, które należy zachować do kontroli.
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VI. Przepisy porządkowe
§ 9.1. Zasady organizacyjne i porządkowe
na terenie targowisk ustala Prowadzący targowiska.

handlowych, weterynaryjnych oraz przeciwpożarowych,
5) utrzymaniu stanowiska handlowego w czystości i porządku.

2. Prowadzący targowisko sprawuje bezpośredni nadzór nad targowiskiem, odpowiada
za stan sanitarno-porządkowy, czuwa nad przestrzeganiem postanowień regulaminu i wydaje polecenia w celu usunięcia stwierdzonych uchybień.

§ 11.1. Do ważenia lub mierzenia towarów
mogą być używane wyłącznie jednostki miar
obowiązujące w obrocie towarowym

3. Miejsca do sprzedaży na targowisku wyznacza Prowadzący targowisko.

2. Narzędzia pomiarowe należy ustawić i
użytkować w taki sposób, aby kupujący mieli
możliwość sprawdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia i mierzenia.

4. Po uzgodnieniu z Prowadzącym targowisko, istnieje możliwość zajmowania (rezerwacji) stałych miejsc do prowadzenia sprzedaży.
5. Działalność handlowa nie może być
prowadzona w drogach dojazdowych, ewakuacyjnych i innych ciągach komunikacyjnych.
6. Na targowisku mogą znajdować się tylko
pojazdy (samochody, przyczepy, wozy) z których
bezpośrednio prowadzona jest sprzedaż towarów. Pozostałe pojazdy należy parkować poza
terenem targowiska.
§ 10.1. Sprzedawcy obowiązani są do:
1) posiadania przy sobie dowodu tożsamości,
dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności handlowej, posiadania
dowodu uiszczenia opłat targowych lub innych opłat i okazania ich na żądanie osób
upoważnionych do kontroli,
2) umieszczenia w miejscu widocznym informacji zawierającej imię i nazwisko, firmę
(nazwę), siedzibę i adres oraz numeru pod
którym osoba prowadząca sprzedaż jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej
lub krajowej rejestru sądowego zgodnie z
przepisami prawa działalności gospodarczej,
3) uwidaczniania na towarach wystawionych
do sprzedaży cen w sposób zapewniający
właściwą informację o ich wysokości,
4) przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów porządkowych, higieniczno-sanitarnych,

§ 12. Prowadzący targowisko zobowiązany
jest do:
1) umieszczenia regulaminu targowiska wraz
z podaniem wysokości opłat targowych i
opłat za korzystanie z urządzeń targowych
i usług świadczonych w związku z prowadzeniem targowiska, w miejscu ogólnie dostępnym tak, aby osoby biorące udział w
handlu na targowisku miały możliwość zapoznania się z nim i stosowania
2) informowania właściwych służb o przypadkach naruszania obowiązujących przepisów.
3) zapewnienia czystości i porządku na targowisku miejskim oraz na terenie do niego
przyległym w szczególności bieżącego sprzątania odpadów związanych z prowadzoną na
terenie targowiska działalnością (czas uprzątnięcia następuje niezwłocznie po zamknięciu
targowiska)
4) niezwłocznego oczyszczania ze śniegu i lodu
oraz usuwania błota i zanieczyszczeń z terenu targowiska w okresie zimowym
5) dbałości o utrzymanie właściwego stanu
technicznego oraz sprawnego działania instalacji i urządzeń technicznych na targowiskach miejskich
§ 13. Prowadzący targowisko, ponosi pełną odpowiedzialnością prawną i finansową w
stosunku do osób, które poniosły szkody wynikłe
z tytułu nieprawidłowej realizacji zadań i przepisów porządkowych zawartych w § 12 pkt 3-5.

VI. Przepisy końcowe
§ 14.1. Sprzedawcy zobowiązani są do
przestrzegania niniejszego regulaminu targowisk
miejskich i przepisów odrębnych, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa żywności
i żywienia.

2. Uprawnionymi do prowadzenia kontroli
przestrzegania niniejszego Regulaminu są:
1) Straż Miejska
2) pracownicy Urzędu Miasta upoważnieni przez
Prezydenta Miasta
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3. W zakresie prowadzonej sprzedaży, kontrolę prowadzą powołane do tego służby i instytucje.
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§ 15. Osoby naruszające postanowienia
niniejszego Regulaminu ponoszą odpowiedzialność karną przewidzianą w określonych przepisach.

4. Przy kontrolowaniu przestrzegania przepisów Regulaminu i ich egzekwowania Prowadzący targowisko ma prawo korzystać z pomocy
służb państwowych, policyjnych i Straży Miejskiej a w przypadku nagminnego naruszania
przepisów do usunięcia sprzedającego z placu
targowego.

§ 16.1. Każdorazowa zmiana postanowień
Regulaminu następuje uchwałą Rady Miasta
Skarżyska-Kamiennej.
2. Regulamin wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

1223

1224
1224

UCHWAŁA NR XLVI/24/2010
RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA
z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/46/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 kwietnia
2008 r. w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania przez Gminę Skarżysko-Kamienna usługi demontażu,
transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i ścian budynków
stanowiących własność osób fizycznych realizowanej ze środków budżetu gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 pkt. 15 ustawy
z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy –
Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664)
Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co
następuje:

bów zawierających azbest z pokryć dachowych
i ścian budynków stanowiących własność osób
fizycznych realizowanej ze środków budżetu
gminy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXII/46/2008
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania przez Gminę Skarżysko-Kamienna
usługi demontażu, transportu i utylizacji wyro-

Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
Waldemar Mazur

1224

1225
1225

UCHWAŁA NR XLII/165/10
RADY GMINY SAMBORZEC
z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Samborzec
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8,
art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, ust. 1 i art. 42 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. 30 ust. 6, 6a i art. 49 ust. 1 pkt 1,
art. 54 ust. 3, 5, 7 w związku z art. 91d ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela
(Dz. U. 2006, Nr 97, poz. 674, tekst jednolity
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z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 styczna 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r., Nr 22,
poz. 181 z późn. zm.), Rada Gminy Samborzec
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Samborzec - Załącznik Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc uchwała Nr XXVI/99/05 Rady
Gminy w Samborcu z dnia 15 marca 2005 r.
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli,
ustalenia regulaminu określającego wysokość

Poz. 1225

oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych, funkcyjnych
i za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Kiliański
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/165/10
Rady Gminy Samborzec
z dnia 16 lutego 2010r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Rozdział I
Postanowienia wstępne
§ 1.1. Wynagrodzenie nauczyciela składa
się z:
1) wynagrodzenia zasadniczego,
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, oraz za warunki pracy,
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i doraźnych zastępstw,
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1
określa art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami) i wynika ono z posiadanych przez nauczycieli kwalifikacji, wymiaru zajęć obowiązkowych
oraz jego stopnia awansu zawodowego i jest
ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu w Rozporządzeniu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
z 2005r Nr 22, poz. 181 z późn. zm.).

3. Regulamin określa warunki przyznawania oraz wysokość następujących składników
wynagrodzenia:
1) dodatku za wysługę lat,
2) dodatku motywacyjnego
3) dodatku funkcyjnego,
4) dodatku za pracę w warunkach trudnych
i uciążliwych,
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i za godziny doraźnych zastępstw
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród
i składników poza wynagrodzeniem.
4. Regulamin określa również wysokość,
warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
1) dodatku mieszkaniowego,
2) dodatku wiejskiego.
5. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez
bliższego określenia o:
1) placówce oświatowej – należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole albo zespół szkół
dla której organem prowadzącym jest Gmina
Samborzec,
2) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych,

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 151

– 10326 –

3) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora placówki oświatowej, o której mowa w pkt 1),
4) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
5) uczniu – należy przez to rozumieć również
wychowanka.
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6. Regulamin obejmuje nauczycieli wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Samborzec.
7. Regulamin nie stosuje się do pracowników placówek oświatowych nie będących nauczycielami.

Rozdział II
Dodatek za wysługę lat
§ 2.1. Nauczycielom przysługuje dodatek
za wysługę lat, w wysokości 1 % wynagrodzenia
zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w
okresach miesięcznych poczynając od czwartego
roku pracy. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy
dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
§ 3.1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do
dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje także nauczycielowi za okres urlopu na poratowanie zdrowia, za który nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
3. Dodatek stażowy przysługuje również za
dni nieobecności w pracy, z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4. Dodatek wypłaca się z góry w terminie
wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III
Dodatek motywacyjny
§ 4.1. Nauczycielowi może być przyznany
dodatek motywacyjny.
2. Określa się wysokość dodatku motywacyjnego dla każdej ze szkół w wysokości od 5 %
do 20 % kwoty wynagrodzenia zasadniczego.
3. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczyciela jest:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów bardzo dobrych wyników nauczania, z uwzględnieniem ich możliwości,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy
z rodzicami,
c) roztoczenie szczególnej opieki nad
uczniami ze środowisk potrzebujących tej
opieki; poznanie środowiska ucznia;
2) wysoka jakość pracy, a w szczególności:
a) podnoszenie umiejętności zawodowych
w różnych formach doskonalenia zawodowego,

b) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
c) efektywne przygotowanie się do zajęć
szkolnych i innych przydzielonych obowiązków,
d) dbałość o mienie szkoły i wzbogacenie
bazy dydaktycznej,
e) prawidłowe wykorzystywanie bazy dydaktycznej,
f) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz
terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń służbowych;
3) wysoka, aktualna ocena pracy;
4) zaangażowanie się w realizację zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela:
a) opiekowanie się samorządem uczniowskim, organizacjami harcerskimi oraz innymi organizacjami działającymi w szkole,
b) inicjowanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi statutową
działalność w zakresie oświaty i wychowania,
c) aktywny udział w pracach rad pedagogicznych, komisji oraz tworzeniu dokumentów szkolnych,
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d) przygotowywanie uczniów do olimpiad,
konkursów i innych form współzawodnictwa oraz udział w w/w przedsięwzięciach,
e) udział w organizowaniu szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych imprez
okolicznościowych i patriotycznych,
f) aktywne uczestnictwo w różnych formach WDN,
g) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie profilaktyki wśród dzieci i młodzieży,
h) aktywny udział w realizacji zadań statutowych szkoły.
4. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach, przy ustalaniu dodatku motywacyjnego, należy oprócz
warunków wymienionych w ust. 3 § 4 zaangażowaniu dyrektora w czynności wynikające
z kierowania szkołą, a w szczególności:
1) prawidłowość organizacji pracy szkoły;
2) tworzenie atmosfery i warunków do efektywnej pracy nauczycieli i do współpracy organów i organizacji działających w szkole;
3) dbałość o mienie szkoły i zabieganie o
wzbogacenie istniejącej bazy;
4) efektywne gospodarowanie środkami finansowymi mające na względzie ich optymalne
wykorzystanie;
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5) dbałość o pozytywny wizerunek szkoły w
środowisku;
6) współpraca na wielu płaszczyznach z różnymi środowiskami lokalnymi.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się
kwotowo na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
6. Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
w szkole ustala dyrektor, z uwzględnieniem
ust. 2, 3 i 5 § 4.
7. Przyznanie dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole
może nastąpić po upływie okresu umożliwiającego ocenę jego pracy, jednak nie krótszego niż
jeden okres (semestr) w rozumieniu przepisów
o organizacji roku szkolnego.
8. Dodatek motywacyjny dla dyrektora
ustala Wójt w oparciu o wymogi zawarte
w ust. 4 i 5.
9. Dodatek motywacyjny płacony jest w
terminie wypłaty wynagrodzenia, po przepracowaniu miesiąca.

Rozdział IV
Dodatek funkcyjny
§ 5.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły,
przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje również
nauczycielowi z tytułu:

Lp.
Wyszczególnienie
1. Dyrektor szkoły liczącej do 4 oddziałów
2. Dyrektor szkoły liczącej 5–6 oddziałów
3. Dyrektor zespołu szkół różnego typu:
- o liczbie oddziałów od 6 do 12
- o liczbie 12 oddziałów i więcej
4. Wicedyrektor szkoły (zespołu) liczącej 12 oddziałów i więcej

4. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę głównie:
1) prawidłowość organizacji pracy szkoły,
2) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., dbałość o ład i porządek,
3) liczbę uczniów, oddziałów i nauczycieli, stopień organizacji szkoły,
4) prawidłowość współpracy z samorządem
terytorialnym, organem nadzoru pedagogicznego, radą rodziców, radą pedagogiczną,

1) sprawowania funkcji opiekuna stażu,
2) powierzenia wychowawstwa klasy,
3) powierzenia funkcji nauczyciela doradcy metodycznego.
3. Szczegółowy wykaz stanowisk, dla których
przewidziane są dodatki funkcyjne oraz ich wysokości zawiera tabela:
Miesięcznie w zł.
400–700
500–800
600–900
900-1300
400–700

samorządem uczniowskim i związkami zawodowymi.
5. Dodatek funkcyjny przysługuje również
nauczycielom, którym powierzono obowiązki
wymienione w ust. 1 i 2 w zastępstwie. Prawo
do dodatku w takich okolicznościach powstaje
od 1 dnia m-ca po upływie jednomiesięcznego
okresu pełnienia obowiązków i wygasa z 1 dniem
m-ca następującego po zaprzestaniu tych obowiązków.
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6. Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach określonych tabelą, uwzględniając kryteria ustala dla dyrektorów Wójt, a dla wicedyrektorów – dyrektor szkoły.
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w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie nastąpiło od 1 dnia
miesiąca, to od tego dnia.
9. W razie zbiegu tytułu do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługują wszystkie.

7. Wysokość dodatków funkcyjnych wymienionych w ust. 2 określa się następująco:
1) za sprawowanie funkcji opiekuna stażu –
wysokość dodatku funkcyjnego – 30 zł.
2) za powierzenie wychowawstwa klasy – 100 zł.
3) za sprawowanie funkcji doradcy metodycznego – 20 % wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela.

10. Dodatek funkcyjny przyznaje się nauczycielom na okres nie dłuższy niż jeden rok
szkolny, a dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych na czas pełnienia przez nich
funkcji kierowniczych.

8. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu,

11. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział V
Dodatki za warunki pracy
§ 6.1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje
z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
2. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków
pracy stanowiących podstawę do przyznania
dodatku z tego tytułu określa § 8 i § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r Nr 22, poz. 181 z późn. zm.).
§ 7.1. Za pracę w trudnych warunkach
uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć:
1) w klasach łączonych w szkołach podstawowych,
2) zajęć rewalidacyjno–wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo.

2. Za pracę w warunkach uciążliwych
uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć
z dziećmi i młodzieżą, u których występuje naruszenie sprawności organizmu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny
niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku
życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162).
3. Wysokość dodatku za trudne warunki
pracy, o których mowa w ust. 1 wynosi 20 %
wynagrodzenia zasadniczego.
4. Wysokość dodatku za uciążliwe warunki
pracy, o których mowa w ust. 2 wynosi 20 %
wynagrodzenia.
5. Dodatki wymienione w ust. 3 i 4 wypłacane są za godziny faktycznie zrealizowane.
6. W razie zbiegu prawa do dodatków,
o których mowa w ust. 3 i 4 nauczycielowi przysługuje każdy z tych dodatków.

Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw
§ 8.1. W szczególnych przypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji
programu nauczania w szkołach, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z posiadaną
specjalnością, których liczba nie może przekroczyć ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin. Przydzielanie nauczycielowi większej
liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgoda, jednak w wymiarze
nie przekraczającym ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

2. Dyrektorom i wicedyrektorom będącym
nauczycielami, mogą być, po uzyskaniu zgody
Wójta, również przydzielone godziny ponadwymiarowe.
3. Przydział godzin ponadwymiarowych
nauczycielom wymienionym w ust. 1 i 2 może
nastąpić zgodnie z art. 35 ustawy Karta Nauczyciela.
§ 9.1. Przez godziny ponadwymiarowe rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę
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zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego
zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem
dodatków za warunki pracy.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc minimalną
stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wynikającą z tabeli zaszeregowania (łącznie
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli taki dodatek
przysługuje) przez miesięczną liczbę godzin,
będącą wynikiem przemnożenia tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a przez 4,16 – z zaokrągleniem
do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć
do 0,5 godziny pomija się, a od 0,5 godziny liczy
się za pełną godzinę.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu 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 w pracy bądź nieodbycia zajęć.
5. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których

Poz. 1225

przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz
w tygodniach, w których zajęcia zaczynają się
lub kończą w środku tygodnia – za podstawę
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
przyjmuje się tygodniowy wymiar zajęć określony
w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru za każdy dzień nieobecności w pracy
lub dzień ustawowo wolny od pracy.
§ 10.1. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi
godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych powyżej obowiązkowego wymiaru
zajęć, której realizacja następuje w zastępstwie
nieobecnego nauczyciela.
2. Wynagrodzenie za godzinę doraźnego
zastępstwa przysługuje w wysokości jak za godzinę ponadwymiarową, jeżeli zastępstwo zrealizował specjalista danego przedmiotu a jeżeli
inny nauczyciel, wówczas za godzinę doraźnego
zastępstwa przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50 % stawki tego nauczyciela.
3. Sposób ustalenia wynagrodzenia za
jedną godzinę doraźnego zastępstwa jest analogiczny jak za godzinę ponadwymiarową.
4. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypłaca się po
ich zrealizowaniu z dołu.

Rozdział VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 11.1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

1) 30 % środków na nagrody organu prowadzącego zwane Nagrodą Wójta,
2) 70 % środków na nagrody Dyrektora Szkoły.

2. Z wyodrębnionego funduszu nagród,
o którym mowa w ust. 1 przeznacza się:

3. Kryteria i sposób przyznawania nagród
określa się w Regulaminie Nagród stanowiącym
Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

Rozdział VIII
Dodatek mieszkaniowy
§ 12.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w
wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć na terenie wiejskim i posiadającym kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie w zł:

1)
2)
3)
4)

przy jednej osobie w rodzinie – 23 zł,
przy dwóch osobach w rodzinie – 45 zł,
przy trzech osobach w rodzinie – 68 zł,
przy czterech osobach w rodzinie – 91 zł.

3. Do członków rodziny, o których mowa
w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie
z nim mieszkających: współmałżonka oraz dzieci
i rodziców pozostających na jego wyłącznym
utrzymaniu.
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4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi,
będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4 na
ich wspólny wniosek.
6. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowania przez niego mieszkania;

Poz. 1225

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złożył
wniosek o jego przyznanie.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy,
a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) korzystania z urlopu wychowawczego;
4) odbywania zasadniczej służby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej jeżeli umowa była na czas nieokreślony lub do końca okresu, na który była
zawarta.

Rozdział IX
Dodatek wiejski
§ 13.1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
zatrudnionemu na terenie wsi w wymiarze nie
mniejszym niż połowa tygodniowego obowiąz-

kowego wymiaru godzin, przysługuje odrębny
dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział X
Przepisy końcowe
§ 14.1. Nauczycielowi sprawującemu opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie dowozu do
szkoły i odwozu ze szkoły, przysługuje wynagrodzenie za każdą godzinę sprawowania opieki,
ustaloną ze stawki zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, posiadającego wykształcenie magistra z przygotowaniem
pedagogicznym.
2. Wynagrodzenie za godziny opieki wypłaca się po ich zrealizowaniu z dołu.
§ 15.1. Nauczycielom zatrudnionym w
niepełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, określonego w umowie o pracę.
2. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za
które na podstawie innych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.
3. Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień
nie wykonania pracy z przyczyn wymienionych
w ust. 2 ustala się dzieląc wszystkie składniki
wynagrodzenia wypłacone z góry przez 30.
4. Wysokość wynagrodzenia za okresy,
o których mowa w ust. 2, oblicza się mnożąc

liczbę dni nie wykonywania pracy przez stawkę
obliczoną zgodnie z ust. 2.
§ 16.1. Nabycie praw wynikających z niniejszego Regulaminu winno być zawarte:
1) w umowie o nawiązaniu stosunku pracy –
jeżeli świadczenie przysługuje od dnia nawiązania stosunku pracy,
2) w odrębnym dokumencie – jeżeli świadczenie przyznawane jest jednorazowo lub w
trakcie trwania stosunku pracy albo ulega
zmianie jego wysokość,
3) w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie
zasadnicze – jeżeli wraz ze zmianą wynagrodzenia zasadniczego ulega również zmianie
wysokość świadczenia.
2. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli naliczane są w planach
finansowych poszczególnych szkół.
§ 17.1. W sprawach nie uregulowanych w
Regulaminie, zastosowanie mają przepisy ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od
1 stycznia 2010 roku.
§ 18. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Samborcu.
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
Regulamin nagród wypłacanych nauczycielom ze specjalnego funduszu
Regulamin nagród dla nauczycieli Gminy
Samborzec opracowany jest na podstawie
Art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. Nr 97 z 2006 r poz. 674

z późn. zm.) oraz § 11 Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Samborzec

Rozdział I
Postanowienia wstępne
§ 1.1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

2. Regulamin niniejszy stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Samborzec.

Rozdział II
Sposób podziału środków
§ 2.1. Fundusz nagród przeznacza się na
nagrody dla nauczycieli w sposób następujący:

1) 30 % środków określonych w § 1 dla organu
prowadzącego na Nagrody Wójta,
2) 70 % środków na nagrody Dyrektora Szkoły.

Rozdział III
Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody i przyznawania nagrody
§ 3.1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody
Wójta może wystąpić:
1) dla nauczyciela
a) dyrektor szkoły
b) organ nadzoru pedagogicznego
c) rada pedagogiczna i rada rodziców
d) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli
2) dla dyrektora
a) organ nadzoru pedagogicznego
b) rada pedagogiczna i rada rodziców

2. Nagrodę Wójta może z własnej inicjatywy przyznać sam Wójt.
3. Wnioski należy składać do 30 września.
§ 4.1. Nagrody przyznaje odpowiednio
Wójt i Dyrektor Szkoły w ramach środków zgodnie z § 2.
2. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.

Rozdział IV
Kryteria przyznawania nagród
§ 5.1. Nagroda, o której mowa w § 2 pkt 2)
może być przyznana przez dyrektora szkoły nauczycielowi, który posiada wysoką ocenę pracy
pedagogicznej i spełnia następujące kryteria:
1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w szkolnych sprawdzianach, konkursach, zawodach, turniejach i olimpiadach;
2) osiąga efekty w pracy wychowawczej i opiekuńczej;
3) bierze udział w przygotowaniu uroczystości
szkolnych i patriotycznych, sportowych, kulturalnych i środowiskowych;
4) inicjuje i bierze udział w wycieczkach, rajdach, w zielonych szkołach;

5) bierze udział w organizacji zimowego i letniego wypoczynku;
6) zabiega o pomoc i opiekę dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej;
7) prowadzi działania w zakresie zapobiegania
i zwalczania przejawów patologii społecznej
i współpracuje w tym zakresie z rodzicami,
policją oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami;
8) rozwija formy współpracy z organizacjami
działającymi w szkole;
9) podejmuje inicjatywy w radzie pedagogicznej, WDN, pomocy młodszym kolegom;
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10) dba o pozytywny wizerunek szkoły i promuje
ją na zewnątrz.
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2) w pełni wykorzystuje wyniki kontroli własnych i zewnętrznych;
3) dba o mienie szkoły i ekonomicznie gospodarzy powierzonymi środkami;
4) pozyskuje różne organizacje na rzecz współpracy ze szkołą;
5) dba o pozytywny wizerunek szkoły;
6) współpracuje w szerokim zakresie z różnymi
środowiskami lokalnymi.

§ 6.1. Nagroda Wójta zgodnie z § 3 ust. 1
pkt 2) dla dyrektora może być przyznana po
spełnieniu kryteriów zawartych w § 5 oraz w § 6,
a mianowicie:
1) prawidłowo organizuje pracę szkoły;

Rozdział V
Przepisy końcowe
§ 7. Nagrody, o których mowa w § 2 przyznawane mogą być, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w innych terminach niż
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

§ 8. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

1225

1226
1226

UCHWAŁA NR XLII/167/10
RADY GMINY SAMBORZEC
z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 159) oraz art. 16
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009r.
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r.
Nr 215, poz. 1664) Rada Gminy uchwala, co następuje:

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej stają się
dochodami budżetu gminy.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Samborzec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. Likwiduje się Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Kiliański

§ 2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochro1226

1227
1227

UCHWAŁA NR XLII/168/10
RADY GMINY SAMBORZEC
z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie szczegółowości uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 235 ust 4 i art. 236 ust. 5 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. 157, poz. 1240), Rada Gminy Samborzec
uchwala, co następuje:
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§ 1. Planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych budżetu wyszczególnia się
w układzie: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji
budżetowej.

Poz. 1227,1228

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Samborzec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych budżetu wyszczególnia się
w układzie: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji
budżetowej.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Kiliański

1227

1228
1228

UCHWAŁA NR XLII/169/10
RADY GMINY SAMBORZEC
z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie zmian w uchwale nr: XLI/163/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Samborzec na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U.157, poz. 1240), Rada Gminy Samborzec
uchwala, co następuje:
§ 1.
a) Załącznik nr 2 - „Wydatki budżetu gminy na
2010 r.” do uchwały budżetowej na 2010 rok,
otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr I do niniejszej uchwały.
b) Załącznik nr 5 - „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” do uchwały budżetowej na
2010 rok, otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr II do niniejszej uchwały.
c) Załącznik nr 6 - „Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.” do uchwały budżetowej na 2010 rok, otrzymuje brzmienie
jak Załącznik nr III do niniejszej uchwały.
d) Załącznik nr 7 - „Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w
2010 r.” do uchwały budżetowej na 2010 rok,

otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr IV
do niniejszej uchwały.
e) Załącznik nr 8 - „Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2010 r.” do
uchwały budżetowej na 2010 rok, otrzymuje
brzmienie jak Załącznik nr V do niniejszej
uchwały.
§ 2. § 9 uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Samborzec na rok 2010, otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody należne
gminie na podstawie ustawy - Prawo ochrony
środowiska w kwocie 20 000 zł;
Ustala się wydatki określone w ustawie - Prawo
ochrony środowiska w kwocie 20 000 zł.”
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Samborzec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Kiliański
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Załącznik nr I
do Uchwały nr XLII/169/10
Rady Gminy Samborzec
z dnia 16 lutego 2010 r.
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Załącznik Nr II
do Uchwały Nr XLII/169/10
Rady Gminy Samborzec
z dnia 16 lutego 2010r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010r.
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Załącznik Nr III
do Uchwały Nr XLII/169/10
Rady Gminy Samborzec
z dnia 16 lutego 2010r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
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Załącznik Nr IV
do Uchwały Nr XLII/169/10
Rady Gminy Samborzec
z dnia 16 lutego 2010r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.

Załącznik Nr V
do Uchwały Nr XLII/169/10
Rady Gminy Samborzec
z dnia 16 lutego 2010r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

1228
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UCHWAŁA NR XLII/170/10
RADY GMINY SAMBORZEC
z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 i ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.157, poz. 1240), Rada Gminy Samborzec uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne” zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Samborzec.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Kiliański

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 2.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/170/10
Rady Gminy Samborzec
z dnia 16 lutego 2010r.
Plan Dochodów

Dz.

Rozdział

§

852
900

85295
90019

2023
0 570
0 690
0 970

Razem
Ogółem

kwota
zwiększenia
33 166,00
2 000,00
496,68
17 503,32
53166,00
53166,00

kwota
zmniejszenia

0,00

Uwagi
dotacja cel. na zadania z Integr. Społ.
grzywny i kary pieniężne
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/170/10
Rady Gminy Samborzec
z dnia 16 lutego 2010r.
Plan Wydatków
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/170/10
Rady Gminy Samborzec
z dnia 16 lutego 2010r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.
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UCHWAŁA NR XLIII/173/10
RADY GMINY SAMBORZEC
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy
Samborzec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn.
zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Za-

rządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 marca
2010r. Rada Gminy Samborzec uchwala, co następuje:
§ 1. Zalicza się drogi w Gminie Samborzec
do kategorii dróg gminnych i ustala się ich przebieg w miejscowościach:

Lp.
Nazwa drogi
Przebieg drogi
1. Gorzyczany – Szewce /ujęcie wody/ Od drogi gminnej nr 003356T Gorzyczany do drogi krajowej nr 79
Poz. 91
2. Gorzyczany - Piaski Poz.92
Od drogi powiatowej nr 0800 T do granicy drogi Gminy Koprzywnica w miejscowości Sośniczany
3. Gorzyczany - Wroni Dół Poz. 93
Od drogi powiatowej nr 0800 T do drogi gminnej nr 003356T
4. Gorzyczany - Pastwiska Poz. 94
Od drogi gminnej nr 003357T do 0+500 km.
5 Milczany – Doły Poz. 95
Od drogi powiatowej nr 0802T do drogi gminnej nr 003375 T Kobierniki – Satki Jatki
6. Milczany - Stara Wieś Poz. 96
Kobierniki - Satki – Jatki nr 003375 T do drogi krajowej nr 77
7. Milczany - Kolonie Poz. 97
Od drogi powiatowej nr 0801T do 0+800 km.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Samborzec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Kiliański

1230

1231
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UCHWAŁA NR XLIII/175/10
RADY GMINY SAMBORZEC
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/167/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 16 lutego 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 159) oraz art. 16
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009r.
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r.
Nr 215, poz. 1664) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XLII/167/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 16 lutego 2010r.
1231

w sprawie likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Samborzec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Kiliański
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UCHWAŁA NR XLIII/176/10
RADY GMINY SAMBORZEC
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizację
zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Samborzec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 220 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Samborzec uchwala, co następuje:

§ 2. Szczegóły dotyczące udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w
Sandomierzu sprecyzowane zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu
a Gminą Samborzec.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Samborzec.

§ 1. Udziela się pomocy finansowej
w kwocie 150.000 zł dla Starostwa Powiatowego
w Sandomierzu na realizację w 2010 roku, zadań
na drogach powiatowych na terenie Gminy
Samborzec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Kiliański

1232
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UCHWAŁA NR XLIII/177/10
RADY GMINY SAMBORZEC
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 235 ust 1 i art. 236 ust. 1 i ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.157, poz. 1240), Rada Gminy Samborzec uchwala, co następuje:

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku
„Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013” zgodnie z zał. nr 3.

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Samborzec.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan przychodów budżetu na rok 2010. Plan przychodów po zmianach
przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Kiliański
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/177/10
Rady Gminy Samborzec
z dnia 29 marca 2010 r.
Plan Dochodów

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIII/177/10
Rady Gminy Samborzec
z dnia 29 marca 2010 r.
PLAN WYDATKÓW
Dz.

Rozdział

§

0 10
0 1010
6050
6058
600
60016
4270
4300
60078
4270
754
75412
4270
801
80101
4010
4270
851
85117
6050
852
85214
3110
85295
3110
853
85395
4018
4019
4218
4219
4308
4309
900
90015
4260
926
92601
6050
RAZEM
OGÓŁEM

NAZWA
ROLNICTWO i ŁOWIECTWO
Infrastruktura wod. i sanitacyjna
wydatki inwestycyjne
wydatki inwestycyjne
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi gminne
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
Usuwanie skutków klęsk żyw.
zakup usług remontowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Ochotnicze straże pożarne
zakup usług remontowych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
wynagrodzenia osobowe
zakup usług remontowych
OCHRONA ZDROWIA
Zakłady opieki zdrowotnej
wydatki inwestycyjne
POMOC SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze
świadczenia społeczne
Pozostała działalność
świadczenia społeczne
POZ. ZAD. Z POMOCY SPOŁ.
Pozostała działalność
wynagrodzenia osobowe
wynagrodzenia osobowe
zakup materiałów
zakup materiałów
zakup usług pozostałych
zakup usług pozostałych
GOSPODARKA KOMUNALNA
Oświetlenie ulic
zakup energii
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
wydatki inwestycyjne

kwota
zwiększenia

kwota
zmniejszenia
1300000,00
1300000,00
450 000,00
850 000,00

460 000,00
160 000,00
50 000,00
110 000,00
300 000,00
300 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
989 320,29
989 320,29
750 000,00
239 320,29

100 249,80
100 249,80
87 489,09
12 760,71

874811,30
874811,30
874811,30
160000,00
100000,00
100000,00
60000,00
60000,00
100249,80
100249,80

52067,35
6155,45
35421,74
6605,26
80 000,00
80 000,00
80 000,00
538 150,00
538 150,00
538 150,00
2 197 720,09

2435061,10
237 341,01
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIII/177/10
Rady Gminy Samborzec
z dnia 29 marca 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLIII/177/10
Rady Gminy Samborzec
z dnia 29 marca 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010r.
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
5a.
5b.
5c.
5d.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasyfikacja
§
3

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

§ 952
§ 952

Kwota
2010 r.
4
7 612 658,99
6 000 000

§ 903
§ 951
§ 941 do 9441)
§ 941
§ 942
§ 943
§ 944
§ 957
§ 911
§ 931
§ 955
§ 994
§ 992
§ 992

1 612 658,99
1 000 000
1 000 000

§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 971
§ 995

1) w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów
przychodów osobno
1233

1234
1234

UCHWAŁA NR XLIII/179/10
RADY GMINY SAMBORZEC
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Samborzec środków stanowiących
„fundusz sołecki”
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15, ustawy
z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 roku, Dz. U. nr 142 poz 1591
z późn. zm.) oraz art. 1 ust 1 ustawy z dnia
20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U.
nr 52 poz. 420 z późn. zm.), Rada Gminy Samborzec uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na wyodrębnienie w
budżecie gminy na rok 2011, środków stanowiących fundusz sołecki.
1234

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Samborzec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Kiliański
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UCHWAŁA NR 20/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 22 marca 2010 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła, Joanna Marczewska sprawozdawca, Ireneusz Piasecki
na podstawie art. 11 ust.1 pkt. 2 w związku
z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)

postanawia
uznać, że Rada Miejska w Daleszycach doprowadziła do zgodności z prawem uchwałę
Nr XXXIX/1/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2010
rok poprzez usunięcie nieprawidłowości wskazanych w uchwale Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach Nr 11/2010 z dnia
24 lutego 2010 roku i w tym zakresie umorzyć
wszczęte postępowanie.

Uzasadnienie
W dniu 24 lutego 2010 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wszczęło
postępowanie nadzorcze w sprawie uznania
uchwały Nr XXXIX/1/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Daleszyce
na 2010 rok za nieważną w części.
Nieprawidłowości jakie zawierała przedmiotowa
uchwała polegały na:
- sporządzeniu załączników do uchwały budżetowej w zakresie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego bez podziału na dotacje dla
jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych, co narusza art. 214 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.)
- braku wyodrębnienia w wydatkach budżetu
Miasta i Gminy Daleszyce wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w
drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, co narusza art. 237 ustawy o finansach publicznych
- niezgodności rodzaju dotacji i wydatków na
pomoc dla innej jednostki samorządu terytorialnego poprzez ujęcie w załącznikach do
uchwały budżetowej: nr 2 „Wydatki budżetu
Miasta i Gminy Daleszyce na 2010 rok” dotacji celowych na wydatki bieżące i załączniku nr 11 „Dotacje celowe w 2010 roku”
dotacji celowych na wydatki w zakresie budowy zaplanowanych na drogi powiatowe
w rozdziale 60014 w kwocie 740.000 zł
podczas gdy z odrębnych uchwał organu
stanowiącego Gminy wynika, że Gmina

-

-

-

Daleszyce udziela pomocy rzeczowej dla
Powiatu Kieleckiego na zadania inwestycyjne
w wymienionej wysokości w 2010 roku tj.
na przebudowę drogi powiatowej Nr 0355T
Suków – Borków – Pierzchnica – Chmielnik
na odcinku Borków – Pierzchnica od km:
6+350 do km: 14+131, dł. 7781 mb. w wysokości 640.000 zł oraz na budowę chodnika
dla pieszych wraz ze wzmocnieniem nawierzchni na drodze powiatowej Nr 0328T w
miejscowości Mójcza na odcinku od km:
0+369 do km. 0+669 w kwocie 100.000 zł
błędnym określeniu okresów realizacji inwestycji pn. „Budowa wodociągu Niestachów”
oraz Budowa boisk sportowych przy szkołach Suków, Daleszyce
wykazaniu w załączniku nr 4b do uchwały
budżetowej nazw zadań inwestycyjnych oraz
okresów ich realizacji innych aniżeli w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej, w odniesieniu do zadań wymienionych w załączniku nr 4b pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami i pompowniami ścieków dla
msc. Suków gmina Daleszyce – etap I”, „Budowa drogi gminnej 000613 T Borków Słopiec Szlachecki”, „Rewitalizacja Rynku w Daleszycach obecnie Pl. Staszica”,
niezgodności wydatków na „Wynagrodzenia
i składki od wynagrodzeń” w załączniku nr 6
do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2010 roku” w dziale
852 – „Pomoc społeczna” z wydatkami w
powyższej grupie wydatków określonymi
w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej,
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niezgodności rozdziału wydatków budżetowych w załączniku nr 11 „Dotacje celowe” w
dziale 750 – „Administracja publiczna” z wydatkami określonymi w załączniku nr 2
do uchwały budżetowej,
- określenia wydatków na budowę wiat na
przystanku autobusowym w załączniku nr 12
do uchwały budżetowej „Zadania jednostek
pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010 roku” przemiennie jako wydatki bieżące i wydatki majątkowe, określeniu
wydatków na remont drogi jako wydatki majątkowe a wykonanie chodnika dla pieszych
przy drodze gminnej jako wydatki bieżące.
Uchwałą Nr 11/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych wskazało powyższe nieprawidłowości a także sposób
i termin ich usunięcia.

Poz. 1235,1236

W dniu 15 marca 2010 roku Rada Miejska
w Daleszycach podjęła uchwałę Nr XLI/18/2010
w sprawie usunięcia nieprawidłowości w uchwale Nr XXXIX/1/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok, w której dokonała zmian zgodnie ze wskazanym przez Kolegium sposobem usunięcia nieprawidłowości
z wyjątkiem okresu realizacji zadania „Budowa
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków dla msc. Suków gmina Daleszyce – I etap”. W tym zakresie Kolegium Izby
przyjęło wyjaśnienie Przewodniczącego Rady
Miejskiej, które dotyczyło pomyłki w okresie
realizacji w/w zadania w załączniku nr 11 do
uchwały z 15 marca 2010 roku i w związku z powyższym uznało, iż zachodzi zgodność okresu
realizacji tego zadania inwestycyjnego w załączniku nr 11 i nr 6 do uchwały Nr XLI/18/2010.
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji.
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa
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UCHWAŁA NR 21/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 22 marca 2010 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie następującym:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik - sprawozdawca,
Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk,
Iwona Kudła, Ireneusz Piasecki.
na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 w związku
z art. 12, ust. 1, ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U z 2001 roku Nr 55, poz. 577 z późn. zm)

postanawia
uznać, że Rada Gminy w Stopnicy doprowadziła
do zgodności z prawem uchwałę Nr XXXIII/2/2010
z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2010 rok. poprzez usunięcie nieprawidłowości wskazanych w
uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Nr 10/2010 z dnia 24 lutego
2010 roku i w tym zakresie umorzyć wszczęte
postępowanie.

Uzasadnienie
W dniu 24 lutego 2010 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wszczęło
postępowanie nadzorcze w stosunku do uchwały
Nr XXXIII/2/2010 Rady Gminy w Stopnicy z dnia
19 stycznia 2010 roku w w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Stopnica na 2010 rok.
Postępowanie to zostało wszczęte z uwagi na
nieprawidłowości jakie zawierała w/w uchwała
polegające na:

-

błędnym ustaleniu kwoty rezerwy ogólnej,
nie ujęciu w załączniku nr 1 o dochodach
pełnej kwoty wykazanej w wykazie z Ministerstwa Finansów dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, niezgodności między załącznikiem Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2010-2012 poz. 1 i 2, a zał. Nr 4b –
Wydatki majątkowe na programy i projekty
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realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi na
2010 rok według pozycji wyszczególnionych
w uchwale Nr 10/2010 z dnia 24 lutego 2010
Kolegium Izby.
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach na podstawie art. 12 ust. 1
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
wskazała powyższe nieprawidłowości, a także
sposób i termin ich usunięcia.
W dniu 16 marca 2010 roku Rada Gminy
w Stopnicy podjęła uchwałę Nr XXXIV/7/10.

Poz. 1236,1237

w której uwzględniła postanowienia Kolegium
Izby zawarte w uchwale Nr 10/2010 dotyczace
sposobu i terminu usunięcia wskazanych nieprawidlowości z wjątkiem pozycji obejmujacej
podatek dochodowy od osób fizycznych. W tym
zakresie przedstawiono własną interpretację co
do wielkości kwot wykazywanych w piśmie Ministerstwa Finansów , a możliwością ich pełnego
wyegzekwowania. Kolegium uznało to wyjaśnienie jako zasadne.
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Izby postanowiło jak na wstępie.
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa
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UCHWAŁA NR 22/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 22 marca 2010 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie następującym:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Monika Dębowska–Sołtyk (sprawozdawca), Iwona Kudła, Joanna Marczewska, Ireneusz Piasecki,
na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577
z późn. zm.) i art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w wyniku badania
Uchwały Nr XLVI/394/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010r, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Świętokrzyskiemu Za-

rządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na realizację zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 – ul. Lubelska w Sandomierzu
postanawia
stwierdzić nieważność Uchwały Nr XLVI/394/2010
Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich
w Kielcach na realizację zadania Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 777 – ul. Lubelska w Sandomierzu z powodu naruszenia art. 220 ust 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157
poz. 1240).

Uzasadnienie
Uchwała Nr XLVI/394/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010 r, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na realizację zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 – ul. Lubelska w Sandomierzu wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu
w dniu 1 marca 2010 roku. Na podstawie art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) została
objęta postępowaniem nadzorczym, w wyniku

którego stwierdzono, że Rada Miasta Sandomierza w § 1 badanej uchwały udziela pomocy finansowej Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg
Wojewódzkich w Kielcach z przeznaczeniem na
realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 – ul. Lubelska w Sandomierzu”.
Zgodnie z art. 220 ust 1 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielana pomoc finansowa
w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa
innym jednostkom samorządu terytorialnego,
nie zaś ich jednostkom organizacyjnym.
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Kolegium zwraca również uwagę iż w § 2 badanej uchwały podobnie jak w tytule uchwały
wskazano iż udzielana pomoc ma charakter pomocy finansowej, określając jednocześnie że
zostanie ona udzielona w postaci przekazania

Poz. 1237,1238

dokumentacji projektowej na objęte uchwałą
zadanie, co wskazuje iż zamierzano udzielić pomocy rzeczowej.
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło
jak w sentencji.

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

rachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Kielcach w terminie
30 dni od dnia doręczenia.
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa
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UCHWAŁA NR 24/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 22 marca 2010 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw
(sprawozdawca), Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona
Kudła, Joanna Marczewska, Ireneusz Piasecki
na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 w związku
z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)

postanawia
uznać, że Rada Gminy w Piekoszowie doprowadziła
do zgodności z prawem uchwałę Nr LIV/300/2010
Rady gminy Piekoszów z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2010 rok
poprzez usunięcie nieprawidłowości wskazanych
w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Nr 14/2010 z dnia 3 marca
2010 roku i w tym zakresie umorzyć wszczęte
postępowanie.

Uzasadnienie
W dniu 3 marca 2010 roku Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach wszczęło postępowanie nadzorcze w stosunku do uchwały
Nr LIV/300/2010 Rady Gminy Piekoszów z dnia
28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Piekoszów na 2010 rok.
Postępowanie zostało wszczęte ze względu na
nieprawidłowości jakie zawierała wyżej wymieniona uchwała polegające na:
- zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę
1.000.000 zł wskutek wprowadzenia bez zgody Wójta zmian w projekcie budżetu w zakresie wydatków,
- zaplanowaniu wydatków w dziale 758 rozdz.
75818 w kwocie 38.000 zł to jest o 3.123 zł
niższej od kwoty minimalnej,

-

-

zaplanowaniu wydatków w dziale 750 rozdz.
75075 na kwotę 1.000 zł mimo, że wydatki
konieczne do realizacji w 2010 r. w w/w rozdziale stanowią kwotę 18.967 zł,
nie uwzględnieniu wydatków w dziale 400
rozdz. 40002 zaplanowanych w projekcie
uchwały budżetowej na 2010 rok na kwotę
150.000 zł przeznaczonych na realizację wydatków wynikających z uchwały Nr XL/247/2009
z dnia 28.05.2009 r. w sprawie dopłat dla indywidualnych odbiorców usług w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych
przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie sp. z. o.o z siedzibą w Piekoszowie na
terenie Gminy Piekoszów,
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zaplanowaniu w uchwale Nr LIV/300/2010
w par. 9 pkt 3 limitu zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 852.860 zł a w par. 11 pkt 1c
w/w/uchwały zawarcie upoważnienia w/w
zakresie dla Wójta w sytuacji gdy spłata kredytów i pożyczek kwocie 852.860 zł nastąpi –
jak wynika z zał. Nr 5 do w/w uchwały –
z wolnych środków,
uwzględnieniu w załączniku Nr 3 do uchwały Nr LIV/300/2010 „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2010-2012” zadań w dziale 600 rozdz. 60013
poz. 1 i dziale 600 rozdział 60016 poz. 4,
na które nie zaplanowano żadnych wydatków w roku 2010.

Poz. 1238

Uchwałą Nr 14/2010 z dnia 3 marca 2010 roku
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych wskazało nieprawidłowości a także sposób i termin ich usunięcia.
We wskazanym przez Kolegium terminie to jest
w dniu 19 marca 2010 roku Rada Gminy w Piekoszowie podjęła uchwałę Nr LVI/310/2010 z dnia
19 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Nr LIV/300/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku, która usunęła wskazane przez
Kolegium RIO w Kielcach nieprawidłowości
zgodnie z dyspozycją wskazaną w uchwale
Nr 14/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
W związku z powyższym Kolegium RIO w Kielcach postanowiło jak w sentencji.
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa
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