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UCHWAŁA NR XXIX/41/10
RADY POWIATU W KIELCACH
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz dla nauczycieli
szkół zaocznych, zasady udzielania i rozmiar zniżek oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć
dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze,
w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego
Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 t.j. ze zm.)
oraz art. 42, ust. 6 i ust. 7 w związku z art. 91d
pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674
t.j. ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze, prowadzących zajęcia w różnym wymiarze tygodniowym
ustala się tak, aby suma godzin poszczególnych
rodzajów zajęć, liczonych w stosunku 1:1, stanowiła pełny etat dydaktyczny.
§ 2. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym
wynosi rocznie 648 godzin.
§ 3. Do obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym zalicza się:
1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych,
2) faktycznie zrealizowane godziny,
3) godziny poprawiania oraz oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych licząc poprawienie 3 prac za jedną godzinę
zajęć,

4) godziny przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych ustnych w wymiarze ustalonym
przez dyrektora szkoły.
§ 4. Dla celów obliczania obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę 55 minut a przez godzinę pozostałych zajęć – 60 minut.
§ 5. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu
zaocznym następuje w każdym semestrze.
W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest
zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin
zajęć – za podstawę rozliczenia przyjmuje się,
według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte
godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie zrealizowane
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
§ 6. Dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom, którym powierzono inne stanowiska
kierownicze w szkołach ponadgimnazjalnych
i placówkach oświatowo–wychowawczych Powiatu Kieleckiego, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jak w tabeli.
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Liczba godzin stanowiących zniżkę
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć

Stanowisko kierownicze

1.

dyrektor szkoły (zespołu) wg stanu organizacyjnego:
do 4 oddziałów
5-6 oddziałów
7-8 oddziałów
9-16 oddziałów
17 i więcej oddziałów
2. wicedyrektor szkoły (zespołu) wg stanu organizacyjnego:
12-16 oddziałów
17 i więcej oddziałów
3. dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego
4. wicedyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego
5. dyrektor poradni psychologiczno–pedagogicznej
6. dyrektor szkolnego schroniska młodzieżowego
7. kierownik zakładu dydaktyczno–produkcyjno–usługowego
8. z-ca kierownika ds. pedagogicznych praktycznej nauki zawodu
9. kierownik internatu szkolnego
10. kierownik internatu młodzieżowego ośrodka wychowawczego
11. nauczyciel doradca metodyczny lub konsultant

§ 7. Przez godzinę zajęć nauczycieli wymienionych w pozycjach 1, 2, 4, 7, 8 i 11 rozumie
się czas pracy 45 minut, natomiast dla nauczycieli w pozycji 3, 5, 6, 9 i 10 tabeli czas pracy
60 minut.

6
8
10
13
15
8
10
18
9
5
10
10
7
10
10
6

§ 10. Zwolnienia z obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, dokonuje Starosta Kielecki na
uzasadniony wniosek dyrektora szkoły (zespołu).
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Zniżka godzin zajęć określona w tabeli
dotyczy również nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze w zastępstwie z tym, że
obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono
nauczycielowi zastępstwo.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia.

§ 9. Dyrektor szkoły (zespołu) może być
zwolniony z zajęć dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych w przypadku gdy: w szkole
(zespole) nie ma stanowiska wicedyrektora bądź
zespół prowadzi kilka kierunków kształcenia,
organizuje praktyczną naukę zawodu, funkcjonuje internat.

§ 13. Traci moc Uchwała Nr XXV/32/05
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005
roku.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Tomasz Lato

2520

2521
2521

UCHWAŁA NR XLVI/205/10
RADY POWIATU W OPATOWIE
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału powiatu opatowskiego na okręgi wyborcze, ustalenie
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach
do Rady Powiatu w Opatowie
Na podstawie art. 9 ust. 4, art. 12 pkt. 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592
z późn. zm.), art. 135 i art. 136 ustawy z dnia

16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.)
oraz Zarządzenia Nr 12/2010 Wojewody Święto-
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krzyskiego z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie
ustalenia liczby radnych wybieranych do rad
gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego, uchwala się, co następuje:

§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach oraz radom gmin
z terenu powiatu opatowskiego.

§ 1. W uchwale Nr XLI/196/02 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie
podziału powiatu opatowskiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Opatowie, zmienionej uchwałą Nr XLV/208/06 Rady
Powiatu w Opatowie z dnia 24 maja 2006 r., załącznik otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu.
Wiceprzewodniczący Rady:
Zbigniew Wołcerz
Załącznik do Uchwały nr XLVI/205/10
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 18 sierpnia 2010 r.

1. Dla Powiatu Opatowskiego ustalona została
liczba radnych – 17.
Nr okręgu
1
2
3

2. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Opatowie tworzy się 3 okręgi wyborcze i tak:

Granice okręgu (gmina)
Opatów
Sadowie
Baćkowice
Lipnik
Iwaniska
Ożarów
Tarłów
Wojciechowice

Liczba radnych wybieranych w okręgu
5
6
6

2521

2522
2522

UCHWAŁA NR LII/1231/2010
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatów do Rady
Na podstawie art. 41g ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873,
z 2004r. Dz. U. Nr 64 poz. 593, Dz. U. Nr 116 poz.
1203, Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z 2005r.
Dz. U. Nr 155 poz. 1298, Dz. U. Nr 169 poz. 1420,
Dz. U. Nr 175 poz. 1462, Dz. U. Nr 249 poz. 2104,
z 2006r. Dz. U. Nr 94 poz. 651, z 2008r. Dz. U.
Nr 209 poz. 1316, z 2009r. Dz. U. Nr 19 poz. 100,
Dz. U. Nr 22 poz. 120, Dz. U. Nr 157 poz. 1241,
z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146) Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Miejskiej
Rady Pożytku Publicznego, jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego, zwanej dalej Radą,
a także terminy i sposób zgłaszania kandydatów
do Rady.
§ 2.1. Rada liczy 12 członków.
2. W skład Rady wchodzi:
1) trzech przedstawicieli Rady Miasta Kielce,
2) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta
Kielce,
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3) sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 ustawy powołanej w podstawie
prawnej Uchwały, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi.

Poz. 2522

8. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego. Informacja o składzie komisji
podawana jest do publicznej wiadomości na
stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce.

3. Kadencja Rady trwa 2 lata.
§ 3.1. Radę może utworzyć Prezydent Miasta Kielce poprzez powołanie jej członków, z tym
że Przedstawicieli Rady Miasta Kielce wskazuje
Przewodniczący Rady Miasta.
2. Wyłonienie kandydatów na członków
Rady reprezentujących organizacje pozarządowe
następuje na zasadach określonych w § 4 niniejszej Uchwały.
§ 4.1. Członkowie Rady reprezentujący organizacje pozarządowe wybierani są w drodze
losowania poprzez powołaną do tego celu komisję wyborczą, zwanej dalej „komisją”.
2. Termin wyboru kandydatów na członków Rady oraz skład i siedzibę komisji określa w
drodze zarządzenia Prezydent Miasta Kielce w
porozumieniu z Radą, najpóźniej na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji Rady z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku pierwszych wyborów do
Rady Prezydent Miasta Kielce określa termin
wyborów oraz skład i siedzibę komisji.
4. Informacja o wyborach podawana jest
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miasta Kielce.
5. Komisja składa się z 4 członków:
1) dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta
Kielce,
2) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.
6. Kandydatów na członka komisji zgłaszają organizacje pozarządowe i Prezydent Miasta
Kielce. W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch
przedstawicieli organizacji pozarządowych wybór do komisji następuje w drodze losowania,
które przeprowadza osoba wyznaczona przez
Prezydenta Miasta Kielce.
7. W przypadku braku zgłoszeń do komisji
ze strony organizacji pozarządowych kandydatów na brakujące miejsca zgłasza Prezydent
Miasta Kielce.

9. Kandydatów do Rady organizacje pozarządowe zgłaszają Komisji, w liczbie po jednym
kandydacie z ramienia organizacji zgłaszającej w
ramach następujących zakresów zadań:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
działalności na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym; działalności charytatywnej,
2) ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym;
działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych,
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; wypoczynku dzieci i młodzieży,
5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego; turystyki i krajoznawstwa,
6) inne niż wymienione w pkt 1-5 wynikające
z art. 4 ust. 1 ustawy powołanej w podstawie
prawnej do Uchwały.
10. Zgłoszenie powinno być podpisane
przez osobę uprawnioną do reprezentowania
organizacji i powinno zawierać:
1) nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej,
2) informacja organizacji pozarządowej, jaką
sferę zadań publicznych określonych w ust. 9
będzie reprezentował kandydat do Rady,
3) imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres email, wraz
z opisem doświadczeń i umiejętności kandydata, które będą przydatne w pracach Rady,
4) aktualny wypis z właściwego rejestru lub
ewidencji (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) lub inny dokument potwierdzający
status prawny organizacji pozarządowej i
umocowanie osób go reprezentujących,
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody
na kandydowanie wraz z pisemną zgodą na
przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z wyborami do Rady,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za
przestępstwo umyślne.
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11. Komisja sprawdza kompletność i poprawność dokumentów, o których mowa w ust. 10.
12. W przypadku zgłoszenia tylko sześciu
kandydatów losowanie przez komisję nie odbywa się, a kandydaci zostają powołani na członków Rady przez Prezydenta Miasta Kielce.
13. W przypadku zgłoszenia więcej niż sześciu kandydatów, przewodniczący komisji wyznacza jedna osobę ze składu komisji w celu
wylosowania sześciu osób do składu Rady.
14. W przypadku zgłoszenia przez organizacje pozarządowe mniej niż sześciu kandydatów Rada nie zostaje utworzona.
15. Z pracy komisji sporządza się protokół,
który podpisują wszyscy członkowie komisji.
Przewodniczący komisji przekazuje oryginał protokołu Prezydentowi Miasta Kielce celem zaakceptowania.

Poz. 2522

4. Pracami Rady kieruje przewodniczący,
a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący.
5. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.
§ 7. Zadania Rady a także termin wyrażania opinii przez Radę wynikają z art. 41 i ust. 1 i 2
ustawy powołanej w podstawie prawnej Uchwały.
§ 8.1. Rada jest uprawniona do podejmowania decyzji, jeżeli w posiedzeniu bierze udział
co najmniej sześciu członków Rady.
2. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący upoważnieni są do zredagowania opinii w
oparciu o ustalenia wynikające z prowadzonej
dyskusji. Opinie te winny być ujęte w protokole z
posiedzenia Rady, podpisanym przez biorących
w nim udział członków.

16. Komisja niezwłocznie ogłasza wyniki
losowania na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce.

§ 9. W razie śmierci lub rezygnacji członka
Rady Prezydent Miasta Kielce powołuje na jego
miejsce kandydata zgłoszonego w tych samych
wyborach.

§ 5.1. Pierwszemu posiedzeniu Rady przewodniczy Prezydent Miasta Kielce.

§ 10. Za pracę w Radzie nie przysługuje
wynagrodzenie.

2. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 11. Obsługę administracyjno–biurową
Rady zapewnia Wydział Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta Kielce Biuro ds. Organizacji Pozarządowych.

§ 6.1. Rada pracuje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez
przewodniczącego lub na wniosek co najmniej
1/3 członków Rady
3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę
potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się
Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z upływem
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce:
Krzysztof Słoń
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UCHWAŁA NR LII/1232/2010
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873,
z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203
i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298,
Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r.
Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100,
Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r.
Nr 28 poz. 146) Rada Miasta Kielce uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku
Publicznego zwaną dalej Radą lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy powołanej w podstawie
prawnej Uchwały, zwanymi dalej „organizacjami
pozarządowymi”, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
§ 2. Konsultacje mają na celu zasięgnięcia
opinii Rady lub organizacji pozarządowych o poddanym konsultacji akcie.
§ 3. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z Radą, Prezydent Miasta Kielce przesyła Radzie pisemny projekt aktu prawa miejscowego wraz z uzasadnieniem. Termin wyrażenia
pisemnej opinii przez Radę wynosi 14 dni od
dnia doręczenia projektu. Nieprzedstawienie
opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
§ 4.1. W przypadku konsultacji z organizacjami pozarządowymi konsultacje przeprowadza
się z inicjatywy Prezydenta Miasta Kielce na
podstawie dokonanego ogłoszenia.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust. 1 jest zamieszczane
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Urzędu Miasta Kielce oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2
określa w szczególności:
1) przedmiot konsultacji,
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
z tym że czas trwania konsultacji nie może
być któtszy niż 14 dni od dnia ukazania się
ogłoszenia,
3) komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Kielce
odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
4. Konsultacje, o których mowa w ust. 1
mają formę wyrażenia pisemnego stanowiska
zawierającego uwagi i opinie co do aktu będącego przedmiotem konsultacji.
5. Stanowisko, o którym mowa w ust. 4
należy składać bezpośrednio do komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3 pkt. 3.
6. Nie przedstawienie stanowiska w terminie wynikającym z ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji oznacza rezygnację z prawa do
jego wyrażenia.
7. Konsultacje uważa się za ważne bez
względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych.
8. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla
organów Miasta Kielce.
9. Z przebiegu konsultacji komórka, o której mowa w ust. 3 pkt 3 sporządza Protokół zawierający informację o organizacjach biorących
udział w konsultacjach, o terminie konsultacji,
przedmiocie i wynikach konsultacji.
§ 5. Wyniki konsultacji Prezydent Miasta
Kielce przedstawia Radzie Miasta w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1,
załączając jednocześnie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i publikuje je na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z upływem
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce:
Krzysztof Słoń
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UCHWAŁA NR LVI/335/10
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późniejszymi zmianami1)) w związku z art. 211
ust. 5, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.
Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami2)) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy po
zmianach wynoszą 81 133 654 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 55 086 953 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 16 296 878 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań: 22 548 789 zł,
- dotacje na zadania bieżące: 2 413 064 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
11 413 521 zł,
- wydatki na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 350 889 zł,
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w 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, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz.
142 i 146, Nr 40 poz. 230
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146

-

wydatki na obsługę długu: 343 430 zł,
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:
1 720 382 zł,
b) wydatki majątkowe: 26 046 701 zł,
- inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne:
25 584 701 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałow: 0 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego: 462 000 zł.
§ 3. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia
28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok w brzmieniu
jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok
w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Zmienia się załącznik Nr 4 do uchwały
Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia
28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok w brzmieniu
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienia się załącznik Nr 4a do uchwały Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok
w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej
uchwały.
§ 7. Wprowadza się załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały pn.: Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
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oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

w brzmieniu jak w załączniku Nr 11 do niniejszej
uchwały.

§ 8. Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia
28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok w brzmieniu
jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Zmienia się załącznik Nr 10 do
uchwały Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok
w brzmieniu jak w załączniku Nr 12 do niniejszej
uchwały

§ 9. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia
28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok w brzmieniu
jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 10. Zmienia się załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok
w brzmieniu jak w załączniku Nr 10 do niniejszej
uchwały.
§ 11. Zmienia się załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok

§ 13. Zwieksza się limit z tytułu kredytów
i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6 060 414 zł.
(o kwotę 919 412 zł).
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.
§ 15.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Stanisław Lolo
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LVI/335/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LVI/335/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr LVI/335/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr LVI/335/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr LVI/335/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr LVI/335/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr LVI/335/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr LVI/335/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
5a.
5b.
5c.
5d.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1)

Treść
2
Przychody ogółem:

Klasyfikacja
§
3

Kredyty
§ 952
Pożyczki
§ 952
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
§ 903
środków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
Prywatyzacja majątku jst
§ 941 do 9441)
Prywatyzacja pośrednia
§ 941
Prywatyzacja bezpośrednia
§ 942
Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem
§ 943
Skarbu Państwa
Pozostałe przychody z prywatyzacji
§ 944
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
Obligacje
§ 911
Inne papiery wartościowe
§ 931
Inne źródła (wolne środki)
§ 955
Przelewy z rachunku lokat
§ 994
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
§ 992
Spłaty pożyczek
§ 992
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań reali§ 963
zowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
§ 991
Lokaty
§ 994
Wykup papierów wartościowych
§ 982
Wykup obligacji
§ 971
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995

Zmniejszenia
4
2 000 000

Zwiekszenia
5
919 430
919 412

Stan
po zmianach
6
13 204 610
9 336 912

82 030

18
2 000 000
2 000 000

2 000 000

0

3 785 668
0
2 346 498
1 881 642
394 856

70 000
0

w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów
przychodów osobno
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr LVI/335/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 10
do Uchwały nr LVI/335/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 11
do Uchwały nr LVI/335/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.
w złotych
Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

1
I.

2
Rachunki dochodów własnych
w tym:
Urząd Miasta i Gminy
Urząd Miasta i Gminy
Szkoła Podstawowa
Przedszkola
Gimnazja
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Oświaty i Wychowania w Połańcu
Ogółem

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

754
750
801
801
801

75478
75075
80101
80104
80110

801

80114

Stan środków
obrotowych
na początek
roku
5
0

Dochody
6
90 000

0
0
0
0
0

Stan środków
obrotowych
Wydatki
na koniec
roku
7
8
90 000
0

40 000
10 000
21 500
8 000
8 000

40 000
10 000
21 500
8 000
8 000

0
0
0
0
0

0

2 500

2 500

0

0

90 000

90 000

0

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik nr 12
do Uchwały nr LVI/335/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
Dotacje podmiotowe w 2010 r.
w złotych
Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1
921
92 113
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
2
921
92 116
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Razem dotacje

2524

Zmniejszenia

Zwiększenia

5

6

0

Stan
po zmianach
7

18 540
6 800

1 050 540
398 400

25 340

1 448 940
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2525
2525

UCHWAŁA NR LVI/338/10
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009roku
w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia
nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm),1)
art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust 2, art. 54 ust. 7
w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (j.t.
w Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.),2)
po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Miejska w Połańcu
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXII/195/09
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009
roku - regulamin określający wysokość dodat1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy
zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U.
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U.
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz Dz. U. z 2010r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy
zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz.
1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz.
572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706.

Lp.
1
2

3
4
5
6

Wyszczególnienie
Dyrektor przedszkola
Dyrektor szkoły:
a) dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów
b) dyrektor szkoły liczącej od 8 do 16 oddziałów
c) dyrektor szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów
Wicedyrektorzy szkoły każdego typu
Kierownik szkoły filialnej
Kierownik świetlicy szkolnej
Pozostałe dodatki:
1) wychowawstwo klasy
a) do 10 uczniów
b) od 11 do 20 uczniów
c) od 21 do 30 uczniów

ków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec
1. Zmienia się § 5 ust. 1 i 2 nadając im nowe
brzmienie:
„
1. W każdej szkole tworzy się fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne:
1) dla nauczycieli - w wysokości 8 %
planowanych rocznych środków na
wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli
zatrudnionych w danej szkole;
2) dla dyrektorów - w wysokości do 30 %
ich wynagrodzenia zasadniczego;
3) dla wicedyrektorów - w wysokości do
20 % ich wynagrodzenia zasadniczego,
2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły – w wysokości nie niższej niż 3 % i nie wyższej niż 10 % wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
„
2. Zmienia się § 8 ust. 5 nadając mu nowe
brzmienie: Tabela dodatków funkcyjnych
„

Miesięcznie w zł
300-700
250-500
300-600
400-850
300-600
150-400
100-350

90
100
110

Dziennik Urzędowy
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d) powyżej 30 uczniów
e) wychowawca oddziału przedszkolnego
f) wychowawca w klasie integracyjnej, w oddziale integracyjnym przedszkola
opiekun stażu
nauczyciel doradca metodyczny

„
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

Poz. 2525,2526
120
110
130
75
250

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

§ 3. Przepisy regulacji zawarte w niniejszej
Uchwale mają zastosowanie do wynagrodzeń
należnych od 1 września 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Stanisław Lolo

2525

2526
2526

UCHWAŁA NR LXXII/583/10
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały NR LXV/531/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Progarmu Profliaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2010 rok dla Gminy Staszów
Na podstawie: art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591: zmiany z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz.
220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113,
poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U.
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz.
1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.: Dz. U.
Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r.: Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U.
Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218;
z 2008r.: Dz. U. Nr 180, poz 1111, Dz. U. Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Dz. U.
Nr 157, poz. 1241) oraz na podstawie art. 41
ust. 1, 2, i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (jedn. tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 70,
poz. 473, zmiany z 2007: Dz. U. Nr 115 poz. 793,
Dz. U. Nr 176 poz. 1238, zmiany 2008 r.: Dz. U.

Nr 227, poz. 1505; z 2009 r.: Dz. U. Nr 18, poz. 97,
Dz. U. Nr 144, poz. 1175) uchwala się co następuje:
§ 1. Dotychczasową treść załącznika do
uchwały Nr LXV/531/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2010 rok dla Gminy Staszów zastępuje się treścią zawartą w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Kryspin Bednarczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 253
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXXII/583/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 maja 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 253
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 253
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Poz. 2526

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 253
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Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
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Województwa Świętokrzyskiego Nr 253

– 20680 –

Poz. 2527

2527
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UCHWAŁA NR LXXIII/607/10
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania nazw ulicom na os. „Na Stoku” oraz numeracji nieruchomości w gminie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591 zmiany z: 2002 roku: Dz. U. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku, Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku, Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218;
z 2008 roku, Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458;
z 2009 roku Nr 52 poz. 420 Nr 157, poz.1241;
z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146) uchwala się
co następuje:

§ 1. W oparciu o uchwałę Zarządu Osiedla
nr 1 w Staszowie, ulicom zlokalizowanym na
osiedlu „Na Stoku” nadaje się odpowiednio
nazwy: 016 KD - ul. Karkonoska, 015 KD - ul. Jurajska, 014 KD - ul. górska, 013 KD - ul. Pienińska, 012 KD - ul. Łysogórska.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świetokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Kryspin Bednarczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 253
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXXIII/607/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

2527
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UCHWAŁA NR XXXVII/242/2010
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
w sprawie podziału gminy Fałków na stałe obwody głosowania
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw
(t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547 z późniejszymi zmianami) na wniosek Wójta, Rada Gminy
w Fałkowie uchwala, co następuje:
Nr obwodu głosowania
1
2
3

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Fałków
na stałe obwody głosowania ustalając numery
obwodów głosowania i ich granice w następujący sposób:

Granice obwodu głosowania
sołectwa: Budy, Czermno, Czermno-Kolonia, Gustawów, Olszamowice, Smyków, Stanisławów, Wąsosz
sołectwa: Fałków, Pląskowice, Skórnice, Studzieniec, Sułków, Wola Szkucka, Zbójno
sołectwa: Papiernia, Starzechowice, Sulborowice, Turowice

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/97/97 Rady
Gminy w Fałkowie z dnia 04 lipca 1997 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich
numerów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych oraz uchwała Nr 3/98 Zarządu Gminy Fałków
z dnia 4 września 1998 roku w sprawie utworzenia
obwodów głosowania na obszarze gminy Fałków.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w
sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk

2528

2529
2529

UCHWAŁA NR LIV/272/10
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kije
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustaw
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) w związku z art. 14 ust. 5 i art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.
zm.) Rada Gminy w Kijach uchwala, co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez Publiczne
Przedszkole prowadzone przez Gminę Kije w
zakresie podstawy programowej okreslonej przez
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z 2009 Nr 4 poz. 17)
są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin

dziennie prez 5 dni w tygodniu od poniedziałku
do piątku.
§ 2. Za usługi świadczone w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego a obejmujące zajęcia
opiekuńczo–wychowawczych i dydaktycznych
1. Gry i zabawy dydaktyczne, wspierające rozwój umysłowy dziecka w tym nauka języka
angielskiego
2. Gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem, poznanie
działania komputera,
3. Gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
4. Realizacja programów dodatkowych - autorskich zatwierdzonych przez nadzór pedago-

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 253
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Poz. 2529,2530

mowa w § 2 podlega zwrotowi w wysokości
proporcjonalnej za każdy dzień nieobecności.

giczny dotyczacych wspierania zdolności
twórczych dzieci,
ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) w kwocie 2 złote dziennie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy i Dyrektorowi zespołu Placówek
Oświatowych w Kijach.

§ 3. Szczegółowy zakres realizowanych
przez przedszkole świadczeń oraz odpłatności,
o których mowa w § 2 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr 16/153/01 Rady
Gminy w kijach z dnia 6 września 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych.

§ 4. W przypadku korzystania ze świadzczeń przez drugie i kolejne dziecko z rodziny
opłatę ustala się w wysokości 50 %.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.

§ 5. Opłaty wnosi się do 15 danego miesiąca.

Przewodniczący Rady Gminy w Kijach:
Ryszard Chrobot

§ 6. W przypadku nieobecności dziecka
w przedszkolu ponad 50 % dni opłat, o której
2529

2530
2530

UCHWAŁA NR LIV/276/10
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy 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.)
art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r.) Rada Gminy
w Kijach uchwala, co następuje:

2. Załącznik nr 6 do uchwały nr XLV/228/09
Rady Gminy w Kijach z dnia 16 grudnia 2009 r. w
sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 rok ogólem o kwotę 16.405,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 do uchwały nr XLV/228/09
Rady Gminy w Kijach z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do
niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na
2010 rok ogółem o kwotę 16.405,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetu miedzy działami zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 9 do uchwały nr XLV/228/09
Rady Gminy w Kijach z dnia 16 grudnia 2009 r. w
sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych ogólem o kwotę 6.000,00 zł
zgodnie z zalącznikem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala sie plan zadań inwestycyjnych
rocznych w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7
do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Załącznik nr 3 do uchwały nr XLV/228/09
Rady Gminy w Kijach z dnia 16 grudnia 2009 r. w
sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Chrobot

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 253
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIV/276/10
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 253

– 20685 –

Poz. 2530

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/276/10
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 czerwca 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr LIV/276/10
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 czerwca 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr LIV/276/10
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 czerwca 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr LIV/276/10
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 czerwca 2010 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr LIV/276/10
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.
w złotych
Lp.
1

Wyszczególnienie
2
1. Szkoła Podstawowa w Kijach
2. Stołówki szkolne
Ogółem

Dział

Rozdział

3
801
801

4
80101
80148

Stan środków
obrotowych
na początek
roku
4

Dochody

Wydatki

5
11 000
148 000
159 000

7
11 000
148 000
159 000

Stan środków
obrotowych
na koniec
roku
9
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr LIV/276/10
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 czerwca 2010 r.
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UCHWAŁA NR LIV/277/10
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, drogi Nr 327026T w Woli Żydowskiej
715/7, 715/10, 715/11 dotychczasowej kategorii
i wyłącza się ją z użytkowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) w zw. z art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 1,
2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 19, poz.
115 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu
Powiatu w Pińczowie, uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Kije.
§ 3. Uchwała wchodzi życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

§ 1. Pozbawia się drogę publiczną gminną
Nr 327026T w Woli Żydowskiej, składającą się
z działek oznaczonych w ewidencji gruntów
Nr 444/6, 445/6, 446/6, 447/6, 448/6, 449/8, 449/9,
450/4, 451/6, 452/6, 497/6,443/4, 434/1, 435/1,
436/1, 437/1, 438/1, 439/3, 440/2, 715/5, 715/6,

§ 4. Traci moc Uchwała NR LIII/266/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 czerwca 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy w Kijach:
Ryszard Chrobot

2531

2532
2532

UCHWAŁA NR XLIV/427/10
RADA GMINY MORAWICA
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych
przedszkoli oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami
samorządu terytorialnego bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania
udzielonej dotacji
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. 1491
z późn. zm.), art. 80 ust. 4 oraz 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 późn. zm.) Rada Gminy w Morawicy
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych na prowadzenie:
a) niepublicznego przedszkola,
b) przedszkola publicznego prowadzonego przez
osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź osoby fizyczne,

c) innych form wychowania przedszkolnego,
oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania
udzielonej dotacji – jak w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 września 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Janusz Wojtyś
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/427/10
Rady Gminy w Morawicy
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
TRYB UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PRZESZKOLI ORAZ
INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE
§ 1. Ilekroć w dalszych postanowieniach
jest mowa o:
1) placówce – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne przedszkola oraz inne
formy wychowania przedszkolnego,
2) organie dotującym – należy przez to rozumieć gminę Morawica,
3) organie prowadzącym placówkę – należy
przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną
prowadzącą placówkę,
4) ustawie (bez dalszego określenia) – należy
przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
5) ustawie o finansach publicznych – należy
przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.)
6) dotacji - należy przez to rozumieć udzielaną
z budżetu gminy Morawica na podstawie
art. 80 lub art. 90 ustawy „dotację podmiotową”, która przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej z tytułu prowadzenia placówki w danym roku budżetowym,
7) uczniu – należy przez to rozumieć wychowanka w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego,
8) wydatkach bieżących – należy przez to rozumieć wszystkie wydatki, pomniejszone o
wydatki majątkowe oraz opłaty wnoszone
przez rodziców uczniów przedszkola, ponoszone z budżetu gminy Morawica na funkcjonowanie i utrzymanie placówek prowadzonych przez gminę Morawica z uwzględnieniem ich typu i rodzaju,
9) wydatkach bieżących na jednego ucznia –
należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia wyliczoną na podstawie ustalonych wydatków bieżących placówki oraz liczby uczniów według
sprawozdań SIO na dzień 30 września,
10) rachunku bankowym – należy przez to rozumieć rachunek bankowy założony przez organ prowadzący placówkę, który służy wyłącznie dla dokonywania operacji finansowych związanych z prowadzeniem placówki,
11) rozliczeniu dotacji – należy przez to rozumieć
przedstawienie organowi dotującemu informacji, niezbędnych do ustalenia wysokości
należnej placówce dotacji oraz ustalenie

wysokości dopłaty dotacji na rzecz placówki
przez organ dotujący lub ustalenie kwoty
zwrotu nadpłaconej dotacji na rzecz organu
dotującego przez organ prowadzący,
12) nadpłacie dotacji – należy przez to rozumieć
dotacje pobrane nienależnie lub nadmiernej
wysokości.
§ 2.1. Przedszkola publiczne otrzymują na
każdego ucznia dotację w wysokości równej
wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego
ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Morawica, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola w części subwencji oświatowej
subwencji ogólnej, pod warunkiem, że organ
prowadzący przedszkole publiczne poda planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
W uzasadnionych przypadkach termin ten może
zostać przedłużony za zgodą organu dotującego.
2. Przedszkola niepubliczne otrzymują na
każdego ucznia dotację w wysokości 75 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego
ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Morawica, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola w części oświatowej subwencji
ogólnej, pod warunkiem, że organ prowadzący
przedszkole niepubliczne poda planowaną liczbę
uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać
przedłużony za zgodą organu dotującego.
3. Organ prowadzący wychowanie przedszkolne publiczne w formie zespołu wychowania
przedszkolnego lub punktu przedszkolnego
otrzymuje na każdego ucznia objętego tymi formami wychowania przedszkolnego dotację z
budżetu gminy w wysokości:
a) 50 % wydatków bieżących przewidzianych
na jednego ucznia w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez gminę Morawica w danym roku w przypadku punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego
działającego do pięciu godzin dziennie,
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b) 56 % wydatków bieżących przewidzianych
na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Morawica
w danym roku w przypadku punktu
przedszkolnego lub zespołu wychowania
przedszkolnego działającego sześć godzin
dziennie pięć dni w tygodniu,
c) 65 % wydatków bieżących przewidzianych
na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Morawica
w danym roku w przypadku punktu
przedszkolnego lub zespołu wychowania
przedszkolnego działającego siedem godzin
dziennie pięć dni w tygodniu,
d) 75 % wydatków bieżących przewidzianych
na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Morawica
w danym roku w przypadku punktu
przedszkolnego lub zespołu wychowania
przedszkolnego działającego osiem godzin
dziennie pięć dni w tygodniu,
e) 84 % wydatków bieżących przewidzianych
na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Morawica
w danym roku w przypadku punktu
przedszkolnego lub zespołu wychowania
przedszkolnego działającego dziewięć godzin
dziennie pięć dni w tygodniu,
pod warunkiem, że organ prowadzący wychowanie przedszkolne publiczne w formie zespołu
wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego poda planowaną liczbę uczniów nie
później niż do 30 września roku poprzedzającego
rok udzielenia dotacji. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony
za zgodą organu dotującego.
4. Organ prowadzący wychowanie przedszkolne niepubliczne w formie zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia objętego tymi
formami wychowania przedszkolnego dotację
z budżetu gminy w wysokości 40 % wydatków
bieżących przewidzianych na jednego ucznia w
przedszkolu publicznym prowadzonym przez
gminę Morawica w danym roku, pod warunkiem, że organ prowadzący wychowanie przedszkolne niepubliczne w formie zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego poda planowaną liczbę uczniów nie później
niż do 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony za
zgodą organu dotującego.
§ 3.1. Udzielenie dotacji następuje na
podstawie wniosku organu prowadzącego złożo-
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nego na piśmie do organu dotującego. pod warunkiem, że organ prowadzący przedszkole niepubliczne poda planowaną liczbę uczniów nie
później niż do 30 września roku poprzedzającego
rok udzielenia dotacji. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony
za zgodą organu dotującego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1,
powinien zawierać:
1) datę sporządzenia wniosku,
2) pieczęć organu prowadzącego zawierającą
nazwę organu oraz adres,
3) nazwę placówki, wraz z adresem, na którą
ma być przekazywana dotacja,
4) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby
wyznaczonej do kontaktu w sprawie dotacji
w imieniu organu prowadzącego,
5) datę i numer zaświadczenia o wpisie do
ewidencji placówek publicznych lub niepublicznych prowadzonej przez gminę Morawica,
6) numer rachunku bankowego placówki, na
który ma być przekazywana dotacja,
7) określenie planowanej na dany rok liczby
uczniów, na których ma być udzielona dotacja,
8) zobowiązanie do informowania organu dotującego przez organ prowadzący o zmianach
w zachodzących w liczbie uczniów w okresie
dotowanym, zmianach zachodzących w nazwie i numerze rachunku bankowego, na
który ma być przekazywana dotacja, zmianach zachodzących w nazwie i adresie osoby
prawnej i fizycznej prowadzącej placówkę,
9) aktualny odpis (wyciąg) z właściwego rejestru, z którego wynikają zasady reprezentacji
organu prowadzącego,
10) informacja o planowanej liczbie uczniów,
którzy będą uczęszczali do placówki:
- zamieszkałych na terenie gminy Morawica,
- zamieszkałych na terenie innych gmin,
- uczniach niepełnosprawnych.
3. Wniosek o dotację winien być podpisany przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli zgodnie z zapisami w aktualnym i właściwym dla organu prowadzącego
rejestrze.
§ 4.1. Organ dotujący powiadamia organ
prowadzący placówkę o wysokości dotacji ustalonej na jednego ucznia obowiązującej w danym
roku budżetowym po ustaleniu jej wysokości.
2. Dotacje przekazywana jest w terminie
do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy placówki.
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3. W przypadku zmiany liczby uczniów organ prowadząc placówkę niezwłocznie przedkłada organowi dotującemu informację o aktualnej
liczbie uczniów.
4. Wysokość dotacji dla organu prowadzącego wychowanie przedszkolne publiczne w
formie zespołu wychowania przedszkolnego
lub punktu przedszkolnego:
a) w okresie przerwy w organizacji przedszkola,
zespołu wychowawczego lub punktu przedszkolnego przysługuje w wysokości 50 %
wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Morawica w danym
roku według liczby uczniów z miesiąca poprzedzającego przyznanie dotacji,
b) za miesiące wakacyjne: lipiec – sierpień
przysługuje w wysokości 50 % wydatków
bieżących przewidzianych na jednego ucznia
w przedszkolu publicznym prowadzonym
przez gminę Morawica w danym roku według aktualnej liczby uczniów.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek organu prowadzącego placówkę, wysokość poszczególnych części dotacji
może być ustalona w innej wysokości, z tym
zastrzeżeniem, że ich suma nie przekroczy kwoty
dotacji ogółem.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać propozycję wysokości części
dotacji w poszczególnych miesiącach oraz uzasadnienie wniosku.
7. Do czasu ustalenia wysokości dotacji na
dany rok budżetowy dotację wypłaca się w wysokości dotacji ustalonej na jednego ucznia w
poprzednim roku budżetowym.
§ 5.1. Organ prowadzący placówkę sporządza i przekazuje organowi dotującemu informację o wykorzystaniu dotacji do końca czerwca
oraz do końca grudnia roku, w którym dotacja
została udzielona.
a)
b)
c)
d)
e)

2. Informacja powinna zawierać:
nazwę i adres placówki,
nazwę i adres organu prowadzącego,
okres, którego dotyczy rozliczenie,
wysokość dotacji,
liczbę uczniów, w tym uczniów z terenu gminy Morawica oraz uczniów pozostałych jak
również wyszczególnienie uczniów niepełnosprawnych. Liczbę uczniów potwierdza się
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załączonym do informacji wykazem uczniów
z podaniem imienia, nazwiska, adresu ucznia
oraz okresu pobytu w placówce.
§ 6.1. Organ prowadzący placówkę sporządza i przekazuje organowi dotującemu roczne
rozliczenie otrzymanej dotacji, nie później niż do
dnia 10 stycznia roku następnego.
2. Rozliczenie dotacji przedłożone przez
organ prowadzący winno być sporządzone
i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń majątkowych i reprezentowania na zewnątrz organu prowadzącego, zgodnie
z zapisami w aktualnym i właściwym dla organu
prowadzącego rejestrze.
3. Organ dotujący dokonuje sprawdzenia
i weryfikacji rozliczeń rocznych w terminie nie
później niż do końca lutego roku następnego.
Organ dotujący jest uprawniony do żądania od
organu prowadzącego wyjaśnień i przedłożenia
dokumentów na potwierdzenie wiarygodności
złożonego rozliczenia.
§ 7.1. Organ dotujący w terminie nie później niż do końca marca roku następnego przekazuje wyrównanie kwoty dotacji należnej organowi prowadzącemu za roku poprzedni, a wynikającej z rozliczenia dotacji.
2. Nadpłaty dotacji, stwierdzone przez organ dotujący, podlegają zwrotowi na konto organu dotującego w terminie 30 dni od dnia
otrzymania przez organ prowadzący informacji
o stwierdzonej nadpłacie.
§ 8.1. W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji placówki, organ prowadzący jest zobowiązany do poinformowania organu dotującego o planowanym terminie likwidacji w ciągu
14 dni od daty podjęcia decyzji o likwidacji.
2. Po likwidacji placówki, organ prowadzący zobowiązany jest do dokonania rozliczenia
udzielonej dotacji za okres działalności w danym
roku, w terminie 30 dni od daty jej likwidacji.
§ 9.1. Organ dotujący sprawuje kontrolę prawidłowości wykorzystania otrzymanej
dotacji.
2. Kontrolę przeprowadza się na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez wójta.
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3. Przeprowadzenie kontroli ma na celu
ustalenie stanu faktycznego realizacji zadań pod
względem legalności, gospodarności, celowości
i rzetelności.
4. W ramach kontroli, o której mowa
w ust. 1, upoważnieni pracownicy mogą badać
dokumenty i inne nośniki informacji, które mają
lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykorzystania dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji
przebiegu nauczania.
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5. Osoba prowadząca szkołę na żądanie
kontrolującego jest zobowiązana dostarczyć lub
udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji
oraz udzielić wyjaśnień w terminie określonym
przez kontrolującego.
§ 10. W przypadku niedokonania rozliczeń
i zwrotu nienależnych dotacji organ dotujący jest
uprawniony do wszczęcia postępowania na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce,
Nr 47124044161111000049541542 Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350
w godzinach pracy Urzędu
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