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UCHWAŁA NR LIX/423/2010
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9
lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 166 ust. 1, art. 184
ust. 1, pkt 7, 8,10 lit. a i b ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w
związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222
ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1,
ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLIX/349/2010 Rady
Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 stycznia
2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kazimierza Wielka na 2010 rok,
- w uchwale nr L/356/2010 Rady Miejskiej w
Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 lutego 2010 r. w
sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza
Wielka na 2010 rok,
- w uchwale nr LI/362/2010 Rady Miejskiej w
Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 marca 2010 r. w
sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza
Wielka na 2010 rok,
- w uchwale nr LII/367/2010 Rady Miejskiej w
Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok,
- w uchwale nr LIII/371/2010 Rady Miejskiej w
Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010 r. w

sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza
Wielka na 2010 rok,
- w uchwale nr LIV/378/2010 Rady Miejskiej w
Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok,
- w uchwale nr LV/388/2010 Rady Miejskiej w
Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 lipca 2010 r. w
sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza
Wielka na 2010 rok,
- w uchwale nr LVI/391/2010 Rady Miejskiej w
Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 września 2010
r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok,
- w uchwale nr LVII/406/2010 Rady Miejskiej w
Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 października
2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kazimierza Wielka na 2010 rok,
- w uchwale nr LVIII/409/2010 Rady Miejskiej w
Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok,
wprowadza się następujące zmiany:
1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę
45 000,00 zł, w tym;
a) dział 801 – oświata i wychowanie o kwotę
25 000,00 zł,
- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę
4 000,00 zł,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia
społeczne o kwotę 3 000,00 zł,
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§ 4120 – składki na Fundusz Pracy
o kwotę 1 000,00 zł,
- rozdział 80104– przedszkola o kwotę
1 000,00 zł,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia
społeczne o kwotę 1 000,00 zł,
- rozdział 80110 – gimnazja o kwotę
10 000,00 zł,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia
społeczne o kwotę 10 000,00 zł,
- rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno–administracyjnej szkół o
kwotę 10 000,00 zł,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe
pracowników o kwotę 10 000,00 zł,
b) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa o kwotę
4 000,00 zł,
rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4 000,00 zł,
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
o kwotę 3 500,00 zł,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00 zł,
c) dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę
15 000,00 zł,
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 15 000,00 zł,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14 000,00 zł,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000,00 zł,
d) dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1 000,00 zł,
rozdział 85401 – świetlice szkolne o kwotę
1 000,00 zł,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 700,00 zł,
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 300,00 zł,
2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę
45 000,00 zł, w tym;
a) dział 801 – oświata i wychowanie o kwotę
25 000,00 zł,
3578

Poz. 3578

-

rozdział 80101 – szkoły podstawowe
o kwotę 14 000,00 zł,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14 000,00 zł,
- rozdział 80104 – przedszkola o kwotę
1 000,00 zł,
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie
roczne o kwotę 1 000,00 zł,
- rozdział 80110 – gimnazja o kwotę
10 000,00 zł,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł,
b) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa o kwotę
4 000,00 zł,
rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4 000,00 zł,
§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla
pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych o kwotę
3 500,00 zł,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 500,00 zł,
c) dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę
15 000,00 zł,
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 15 000,00 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę
15 000,00 zł,
d) dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1 000,00 zł,
- rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1 000,00 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę
1 000,00 zł,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Magnes
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UCHWAŁA NR XLVII/216/10
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Art. . Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z późn. zm./ oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /Dz. U.
Nr 157, poz.1240 z późn. zm./, Rada Miejska w
Koprzywnicy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się zwiększenie dochodów
budżetowych o kwotę 192.716 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Uchwala się zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 192.716 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmiany w uchwale budżetowej Nr XL/188/10 z dnia 29.01.2010 r., do
której nowe brzmienia otrzymują załączniki:
1. Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Nr 3a – Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.,
zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.
3. Nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 r.,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Nr 4a
– Wydatki majątkowe na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 r.,
zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały. 5. Nr 6
– Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koprzywnicy:
mgr Stanisław Pawlik
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UCHWAŁA NR XLVII/ 217/10
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty zapłaty
należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów i osób
do tego upoważnionych
Art. . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) oraz art.59 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157,
poz.1240 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa sie szczegółowe zasady i
tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadający
Gminie Koprzywnica oraz jednostkom podległym zwanym dalej „należnościami” ze wskazaniem organu uprawnionego do udzielania ulg,
wobec osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami” jak
również warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których udzielona
ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 2. Możliwość zastosowania ulg, o których mowa w § 1
ust. 1 odnosi sie do wierzytelności istniejących.
Ulgi nie mają zastosowania wobec zobowiązań
przyszłych.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest
o: 1/ udzielonych ulgach - rozumie się przez to
umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenia na raty należności pieniężnych; 2/ dłużniku - rozumie sie przez to osobę fizyczną, osobę
prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej; 3/ jednostce podległej rozumie się przez to jednostkę organizacyjną
Gminy; 4/ uprawnionym organie- rozumie sie
Burmistrza, który podejmuje decyzję w sprawie
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych;
5/ należności- rozumie sie przez to wymagalną
należność pieniężną /główną/ przypadającą od
jednego dłużnika wraz z odsetkami za zwłokę i
kosztami dochodzenia tej należności (jako należności uboczne) według stanu na dzień podjęcia
decyzji; 6/ ważny interes dłużnika - rozumie się
przez to sytuację finansową, majątkową lub społeczną, również gospodarczą, w której zapłata
długu bądź jego części mogłaby zagrozić dalszej
egzystencji dłużnika, a w przypadku osób fizycz-

nych również osób pozostających na jego
utrzymaniu.
§ 3. Umorzenie w całości lub w części, rozłożenie na raty, bądź odroczenie terminu spłaty
może obejmować: 1/ należność główną, 2/ odsetki, 3/ pozostałe koszty wynikające z pozostałych zaległości (w szczególności: koszty wezwań,
koszty postępowania egzekucyjnego).
§ 4. Należności mogą być umorzone w całości, jeżeli: 1/ osoba fizyczna-zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła
majątek nie podlegający egzekucji na podstawie
odrębnych przepisów albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, 2/ osoba
prawna- została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 3/
zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 4/ jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji; 5/ zachodzi ważny interes dłużnika lub
interes publiczny;
§ 5. 1. Umarzanie należności o charakterze
cywilnoprawnym w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umarzania
zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
2. Umorzenie wierzytelności powoduje również
umorzenie odsetek za zwłokę w całości, w jakiej
została umorzona wierzytelność. 3. Umorzenie
należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże zasadność
wniosku. 4. Umorzenie może obejmować także
same wierzytelności uboczne. 5. Umorzenie wierzytelności w przypadkach określonych w § 4
pkt 5 następuje na uzasadniony wniosek dłużnika, a w § 4, pkt 1-4 oraz w przypadkach określonych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych również z urzędu.
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6. Wniosek dłużnika winien zawierać w szczególności: 1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres lub nazwę, siedzibę i adres dłużnika;
2) kwotę zadłużenia w podziale na poszczególne
składniki; 3) informację o: a) w odniesieniu do
osób fizycznych - sytuacji majątkowej, źródłach i
wysokości dochodów dłużnika oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe i liczbie osób pozostających na jego
utrzymaniu, b) w odniesieniu do innych podmiotów - stanie majątkowym dłużnika, przyczyny
ubiegania sie o umorzenie całości lub części
wierzytelności, proponowane terminy, kwoty
spłaty.

wa w § 6, może nastąpić w drodze jednostronnego oświadczenia woli lub umowy stron.

§ 6. Udzielenie ulg w formie umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną, następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 58 poz. 404 z późn.
zm.), rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania
art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. U. UE.L 06.379.5 z dnia 28.12.2006r.).

§ 11. Traci moc Uchwała Nr V/22/06 Rady
Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 grudnia
2006r. W sprawie szczegółowych zasad i trybu
umarzania wierzytelności Gminy i jej jednostek
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy
- Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych
ulg w spłacaniu tych należności.

§ 8. Wszczęcie postępowania o udzielenie
ulgi nie wstrzymuje biegu naliczania odsetek.
§ 9. Do umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty spłaty należności w rozumieniu
należności głównej jak i odsetek i należności
ubocznych uprawniony jest Burmistrz Miasta
i Gminy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

§ 7. Umorzenie wierzytelności, o których
mowa w § 5, oraz udzielanie ulg, o których mo-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koprzywnicy:
mgr Stanisław Pawlik
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UCHWAŁA NR LVIII/476/2010
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. oraz art. 211,
art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami, Rada
Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych odpowiednio:
- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 0770
o kwotę 394 916 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 0750
o kwotę 213 370 zł,

-

w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 0970
o kwotę 1 500 zł,
w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 0830
o kwotę 10 000 zł.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych odpowiednio:
- w dziale 600 rozdział 600 17 paragraf 2440
o kwotę 25 000 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 75 paragraf 0970
o kwotę 1 700 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 16 paragraf 2680
o kwotę 15 946 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 18 paragraf 0690
o kwotę 30 000 zł,

Dziennik Urzędowy
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-

w dziale 852 rozdział
o kwotę 20 zł,
w dziale 852 rozdział
o kwotę 11 000 zł,
w dziale 852 rozdział
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w dziale 852 rozdział
o kwotę 120 zł.
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852 02 paragraf 0920

-

852 12 paragraf 0970

-
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w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 4270
o kwotę 25 000 zł,
w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 2710
o kwotę 3 500 zł.

852 12 paragraf 0980
852 95 paragraf 0970

§ 3. Zmniejsza się plan
towych odpowiednio:
- w dziale 010 rozdział 010
o kwotę 500 zł,
- w dziale 010 rozdział 010
o kwotę 1 500 zł,
- w dziale 700 rozdział 700
o kwotę 7 000 zł,
- w dziale 700 rozdział 700
o kwotę 142 500 zł,
- w dziale 700 rozdział 700
o kwotę 55 000 zł,
- w dziale 750 rozdział 750
o kwotę 2 000 zł,
- w dziale 750 rozdział 750
o kwotę 8 000 zł,
- w dziale 754 rozdział 754
o kwotę 1 000 zł,
- w dziale 754 rozdział 754
o kwotę 20 000 zł,
- w dziale 757 rozdział 757
o kwotę 90 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900
o kwotę 70 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900
o kwotę 19 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900
o kwotę 15 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900
o kwotę 20 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900
o kwotę 15 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921
o kwotę 10 000 zł,
- w dziale 926 rozdział 926
o kwotę 5 000 zł,
- w dziale 926 rozdział 926
o kwotę 80 000 zł.

wydatków budże08 paragraf 4300
08 paragraf 4700
04 paragraf 4040
04 paragraf 4300
95 paragraf 6050
23 paragraf 4040
23 paragraf 4700
16 paragraf 4040
95 paragraf 6060
02 paragraf 8070
01 paragraf 6050
01 paragraf 4300
04 paragraf 4210
04 paragraf 4300
13 paragraf 4300
20 paragraf 4300
95 paragraf 4300
95 paragraf 6050

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych odpowiednio:

§ 5.1. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 roku” do uchwały
Nr XLVII/391/2010 Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2010 roku” do
uchwały Nr XLVII/391/2010 Rady Miejskiej w
Opatowie z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2010 rok
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2010-2012” do uchwały Nr XLVII/391/2010 Rady
Miejskiej w Opatowie z dnia 6 stycznia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów
na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 7. Nadzór nad wykonaniem uchwały
sprawować będzie Komisja Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej
w Opatowie.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak
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Załącznik nr 1
do uchwały nr LVIII/476/2010
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LVIII/476/2010
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr LVIII/476/2010
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 10 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR LVIII/477/2010
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 235,
art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późniejszymi zmianami ), Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan
towych odpowiednio:
- w dziale 801 rozdział 801
o kwotę 21 671 zł,
- w dziale 801 rozdział 801
o kwotę 3 200 zł,
- w dziale 801 rozdział 801
o kwotę 1 178 zł,
- w dziale 801 rozdział 801
o kwotę 11 254 zł,
- w dziale 801 rozdział 801
o kwotę 3 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801
o kwotę 2 500 zł,
- w dziale 801 rozdział 801
o kwotę 2 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801
o kwotę 23 188 zł,
- w dziale 801 rozdział 801
o kwotę 296 zł,
- w dziale 854 rozdział 854
o kwotę 1 543 zł,
- w dziale 854 rozdział 854
o kwotę 1 852 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych odpowiednio:
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4270
o kwotę 21 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 10 paragraf 4210
o kwotę 6 188 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 10 paragraf 4270
o kwotę 40 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 48 paragraf 4270
o kwotę 1 099 zł,
- w dziale 854 rozdział 854 01 paragraf 4210
o kwotę 3 395 zł.

wydatków budże01 paragraf 4040
01 paragraf 4170

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

03 paragraf 4040

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały
sprawować będzie Komisja Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej
w Opatowie.

10 paragraf 4040
10 paragraf 4170

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

10 paragraf 4240
46 paragraf 4300
46 paragraf 4700

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

48 paragraf 4040

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak

01 paragraf 4040
46 paragraf 4700
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UCHWAŁA NR LVIII/479/2010
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit h,
art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust 1 Ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 110 ust 1 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r.

Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Opatowie uchwala co następuje:
§ 1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr XXIV/175/04 Rady Miejskiej w Opa-

Dziennik Urzędowy
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towie z dnia 29 września 2004r. w sprawie
uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w
Opatowie
zmienionym
Uchwałą
Nr XXXVIII/274/2005 Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie, Uchwałą Nr XLVI/339/2006
Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 września
2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie, Uchwałą Nr XXIX/224/2008 Rady Miejskiej
w Opatowie z dnia 24 września 2008r. w sprawie
wprowadzenia zmian do statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie i Uchwałą
Nr XLIV/354/2009 Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Opatowie wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie „Ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami).
2) w § 1 dodaje się pkt 5b w brzmieniu: „Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu

Poz. 3583,3584

przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.
1493 z późniejszymi zmianami”,
3) w § 7 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie realizuje
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikające z Ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami)
§ 2. Wykonanie Uchwały zleca się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie,
a nadzór nad jej wykonaniem zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak
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UCHWAŁA NR LVIII/480/2010
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit h,
art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 110 ust 1 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r.
Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:

łecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z
późniejszymi zmianami)”.
2) W § 12 ust. 2 dodaje się zdanie drugie w
brzmieniu: „Odpłatność za korzystanie z
usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Opatowie ustalana jest w decyzji
administracyjnej w/g zasad określonych w
ustawie o pomocy społecznej”.

§ 1. W statucie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Opatowie stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/266/2005 Rady
Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 2005
roku w sprawie utworzenia Środowiskowego
Domu Samopomocy w Opatowie, zmienionym
uchwałą Nr XLIV/355/2009 Rady Miejskiej w
Opatowie z dnia 30 października 2009r. wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „ustawa
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo-

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR LVIII/482/2010
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką na terenie Miasta i Gminy Opatów na 2011 rok
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zmianami po zasięgnięciu opinii przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką, Powiatowego Rzecznika Konsumentów i
Federacji Konsumentów w Kielcach Rada Miejska w Opatowie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się liczbę 2 nowych licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką
na terenie miasta i gminy Opatów przeznaczonych do wydania na 2011 rok.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak
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UCHWAŁA NR LV/ 376 /2010
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie
Na podstwie art. 18. ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm./w związku z art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ Rada Mierjska w Ożarowie uchwala , co następuje:
§ 1. Zwiększć dochody budżetowe o kwotę
396 676,00 zł
Dział 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 199 681 zł
Dział 756 rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 35 000 zł
Dział 801 rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 10 000 zł
Dział 852 rozdz. 85212 § 0970 o kwotę 5 000 zł
Dział 900 rozdz. 90011 § 0970 o kwotę 146 995 zł
§ 2. Zmniejszyć dochody budżetowe o
kwotę 20 zł
Dział 853 rozdz. 85395 § 6207 o kwotę 20 zł

§ 3. Zwiekszyć wydatki budżetowe o kwotę
601 096zł
Dział 010 rozdz. 01095 o kwotę 199 681 zł
§ 4300 o kwotę 3 915 zł
§ 4430 o kwotę 195 766 zł
Dzial 801 o kwotę 121413zł
rozdz.80101 o kwotę 67 487zł
§ 4210 o kwotę 7 400 zł /ZSO /
§ 6060 o kwotę 15 000 zł /ZSO/
§ 4110 o kwotę 200 zl /Sz. P. Janowice/
§ 4210 o kwotę 13 305 zl Sz/P/Janowice - 3 000 zł
Sz. P. Lasocin - 8 798 zl Sz. P. Pisary - 1 507 zl/
§ 4270 o kwotę 7 500 zl /Sz. P. Janowice/
§ 4300 o kwotę 1 800 zl /Sz. P. Pisary/
§ 3020 o kwotę 4 000 zł /Sz. P. Pisary/
§ 4440 o kwote 18 282 zl /ZSO-15 998 zl Sz. P.
Pisary - 2 284 zl/
rozdz. 80104 o kwotę 32 619 zł
§ 4010o kwotę 6 000 zl /Sz. P. Lasocin/
§ 4220 o kwotę 25.000 zł /P.P. Ozarów/
§ 4440 o kwotę 1 619 zł/P.P. Ożarów/
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rozdz. 8 0114 § 4210 o kwotę 1 200 zł
rozdz. 80120 o kwotę 19.885 zł
§ 3020 o kwotę 800 zl
§ 4010 o kwotę 13 400 zł
§ 4110 o kwotę 4 770 zł
§ 4120 0o kwotę 270 zł
§ 4440 o kwotę 645 zł
rozdz.80148 § 4440 o kwotę 222 zł /ZSO/
Dział 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 35 000 zl
Dział 852 o kwotę 51 858 zł
rozdz. 85203 o kwotę 5 774 zł
§ 4210 o kwotę 3 774 zł
§ 4300 o kwotę 2 000 zł
rozdz. 85205 o kwotę 1 496 zł
§ 4170 o kwotę 1 396 zl
§ 4210 o kwotę 100 zl
rozdz. 85212 o kwotę 17 422 zł
§ 4010 o kwotę 7 613 zł /wł/
§ 4110 o kwotę 9 809 zł
rozdz. 85219 o kwotę 1 046 zł /wł/
§ 4270 o kwotę 466 zł
§ 4300 o kwotę 180 zł
§ 4410 o kwotę 400 zl
rozdz. 85228 § 4410 o kwotę 37 zł /zl/
rozdz. 85295 o kwote 26 083 zł /wł/
§ 3110 o kwotę 1 683 zl /p.s.u./
§ 3110 o kwotę 24 400 zł
Dział 854 rozdz.8 5401 § 4010 o kwotę 9 700 zl
/ZSO/
Dział 900 rozdz. 90011 § 4270 o kwotę 100 000 zł
Dział 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 50 000 zł
Dzial 926 rozdz. 92601 o kwotę 33 444 zl
§ 3020 o kwotę 2 000 zł
§ 4010 o kwotę 8 000 zł
§ 4170 o kwotę 4 000 zł
§ 4210 o kwote 8 000 zł
§ 4430 o kwotę 1 800 zł
§ 4530 o kwotę 3 000 zł
§ 6059 o kwotę 6 644 zł /stadion/
§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 204 440 zl
Dział 758 rozdz.75818 § 4810 o kwotę 9 435 zł
Dział 801 o kwotę 117 641 zł
rozdz.80101 o kwotę 65 283 zł
§ 3020 o kwotę 10 000 zł /ZSO/
§ 4010 o kwotę 14 370 zł /ZSO/
§ 4040 o kwotę 4 424 zł /Sz.P.Pisary-1 827 zł ZSO2 597 zł/
§ 4110 o kwotę 4 770 zł /ZSO/
§ 4120 o kwotę 3 201 zł /ZSO/
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§ 4170 o kwotę 1 800 zł /Sz. P. Pisary/
§ 4270 o kwotę 4 227 zł /Sz. P. Pisary/
§ 4300 o kwotę 5 000 zł /Sz. P. Lasocin - 2 000 zł
Sz. P. Janowice - 3 000 zł
§ 4260 o kwotę 7 500 zł /Sz. P. Janowice/
§ 4280 o kwotę 1 750 zł /Sz. P. Lasocin-650 ZSO1100/
§ 4360 o kwotę 300 zł /Sz. P. Lasocin/
§ 4370 o kwotę 200 zł /Sz. P .Lasocin/
§ 4410 o kwotę 700 zł /ZSO/
§ 4430 o kwote 300 zł /Sz. P. Lasocin/
§ 4440 o kwotę 2 734 zł /Sz. P. Lasocin-1214zł
Sz.P.Janowice-1520zł/ \
§ 4700 o kwotę 3 000 zł /ZSO/
§ 4750 o kwotę 1 007 zł /Sz. P. Pisary/
rozdz.80103 o kwotę 730 zł
§ 4040 o kwotę 230 zł /Sz. P. Pisary/
§ 4750 o kwotę 500 zł /Sz. P. Pisary/
rozdz.80104 o kwotę 14 835 zł
§ 4040 o kwotę 4 532 zł /P.P. Ożarów/
§ 4260 o kwotę 10 000 zł /P.P. Ożarów/
§ 4440 o kwotę 303 zł /Sz. P. Lasocin/
rozdz.80110 o kwotę 24 459 zł
§ 3020 o kwotę 10 100 zł
§ 4040 o kwotę 4 359 zł
§ 4700 o kwotę 2 000 zł
§ 6060 o kwotę 8 000 zł
rozdz. 80114 o kwote 1 200 zł
§ 4300 o kwotę 1 189 zł
§ 4440 o kwotę 11 zł
rozdz.80120 o kwotę 2 559 zł
§ 4040 o kwotę 2 059 zł
§ 4410 o kwotę 500 zł
rozdz. 80146 § 4700 o kwotę 822 zł /Sz. P. Lasocin/
rozdz. 80148 o kwotę 7 753 zł
§ 4040 po kwotę 449 zł /ZSO
§ 4220 o kwotę 7 000 zł /Sz. P. Lasocin/
§ 4280 o kwotę 300 zł /Sz. P. Lasocin/
§ 4440 o kwote 4 zł /Sz. P. Lasocin/
Dział 852 o kwotę 46 858 zł
rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 27 579 zł
rozdz. 85203 o kwotę 5 774 zł
§ 4010 o kwotę 4 500 zł
§ 4040 o kwotę 274 zł
§ 4110 o kwote 900 zł
§ 4120 o kwotę 100 zł
rozdz. 85212 o kwotę 12 422 zł
§ 4210 o kwotę 665 zł /wł/
§ 4300 o kwotę 1 514 zł /wł/
§ 4370 o kwotę 434 zł /wł/
§ 3110 o kwotę 5 998 zł /zl/
§ 4280 o kwotę 250 zł /zl/
§ 4370 o kwotę 1 452 zł /zl/
§ 4410 o kwotę 836 zł /zl/
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§ 4700 o kwotę 1 273 zł /zl/
rozdz. 8 5219 o kwotę 1046 zł /wł/
§ 4280 o kwotę 62 zł
§ 4370 o kwotę 650 zł
§ 4740 o kwotę 334 zł
rozdz. 85228 § 4210 o kwotę 37 zł /zl/
Dział 853 rozdz.85395 o kwotę 1 304 zł
§ 4307 o kwotę 1 284 zł /K.L. ZSO/
§ 6067 o kwotę 20 zł /ZSO K.L./
Dział 854 rozdz.85401 o kwotę 2 402 zł
§ 3020 o kwotę 1 000 zł
§ 4110 o kwotę 1 000 zł
§ 4440 o kwotę 402 zł
Dzial 926 rozdz.92601 o kwote 26 800 zł
§ 4260 o kwotę 23 700 zł
§ 4270 o kwotę 500 zł
§ 4350 o kwotę 300 zł
§ 4370 o kwotę 500 zł
§ 4700 o kwotę 400 zł
§ 4740 o kwotę 700 zł
§ 4750 o kwotę 700 zł
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Poz. 3586

§ 5. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 1
§ 6. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 20092011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 7. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Krystyna Wieczorek

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 1
do uchwały nr LV/ 376 /2010
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LV/ 376 /2010
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330
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Załącznik nr 3
do uchwały nr LV/ 376 /2010
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 10 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR LII/434/2010
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 211 i art. 212

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada
Miejska w Sędziszowie uchwala co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330
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§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetowych na 2010 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie „Wydatki
na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 19 179 504 zł, a) wydatki bieżące
499 755 zł, b) wydatki majątkowe 18 679 749 zł
§ 5. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
8 698 252 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
2 431 158 zł
2) emisji obligacji komunalnych w kwocie
6 267 094 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości
10 814 593 zł, rozchody w wysokości 2 116 341 zł.
§ 6.1. Plan przychodów i wydatków w
kwocie, dla:
1) zakładu budżetowego: przychody - 7 000 921 zł,
wydatki - 6 869 472 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 6.
§ 7. § 10 pkt 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu - w kwocie 8 698 252 zł w tym
kredyty i pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku z umową zawartą z
podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 7 296 902 zł, pkt 3 otrzymuje
brzmienie: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie
2 116 341 zł w tym kredyty, pożyczki i papiery
wartościowe zaciągane (emitowane) w związku z
umową zawartą z podmiotem dysponującym
funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej w kwocie 2 116 341 zł,
§ 8. § 11 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty
1 000 000 zł - w tym do zaciągania kredytów,
pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w
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umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 1 000 000 zł
b) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu - w kwocie
8 698 252 zł, w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w
związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszmi strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w
kwocie 7 296 902 zł
c) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów - w kwocie 2 116 341 zł,
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku z
umową zawartą z podmiotem dysponującym
funduszmi strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej - w kwocie
2 116 341 zł
d) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na wyprzedzające
finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2 000 000 zł
§ 9. Załącznik o wydatkach na programy i
projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2010 rok otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 4
do niniejszej uchwały.
§ 10. Załącznik o wydatkach bieżących na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2010 rok otrzymuje brzmienie jako
załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 11. Załącznik o dotacjach przedmiotowych otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 7 do
niniejszej uchwały.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem
powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Mysiara

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330
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Załącznik nr 1
do uchwały nr LII/434/2010
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LII/434/2010
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330
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Załącznik nr 3
do uchwały nr LII/434/2010
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 10 listopada 2010 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr LII/434/2010
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330

– 27582 –
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Załącznik nr 5
do uchwały nr LII/434/2010
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330
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Załącznik nr 6
do uchwały nr LII/434/2010
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330

– 27584 –
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Załącznik nr 7
do uchwały nr LII/434/2010
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 10 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR LXXIX/704/10
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591, Dz. U. Z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Dz. U. Z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U.
Z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Z 2002 r. Nr 214
poz. 1806, Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U.
Z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz U z 2002 r. Nr 153

poz. 1271, Dz. U. Z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Dz. U. Z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Z 2002 r.
Nr 214 poz. 1806, Dz. U. Z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, Dz. U. Z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Dz. U.
Z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. Z 2006 r.
Nr 181 poz. 1337, Dz. U. Z 2007 r. Nr 48 poz. 327,
Dz. U. Z 2007 r. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Z 2007
Nr 173 poz. 1218, Dz. U. Z 2008 r. Nr 180 poz.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330
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1111, Dz. U. Z 2008 r. Nr 223 poz. 1458, Dz. U.
Z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Dz. U. Z 2009 r. Nr 157
poz. 1241, Dz. U. Z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Dz. U.
Z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Dz. U. Z 2010 r. Nr 106
poz. 675 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215
art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z
2009 roku Nr 157, poz.1240 oraz Dz. U. z 2010 r.
Nr 28 poz. 146, Dz. U. z 2010 r. Nr 123 poz. 835,
Nr 96 poz. 620 Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta
i Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 23 176 zł
w tym:
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę
8 876 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich o kwotę
11 900 zł
§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich o kwotę
2 400 zł
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta
i Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 14 300 zł
w tym:
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich o kwotę
11 900 zł
§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
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oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich o kwotę
2 400 zł
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i
Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 22 876 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej
Uchwały.
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta
i Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 14 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej
Uchwały.
§ 5. Uchyla się dotychczasową treść:
Załącznika Nr 3a – „Zadania inwestycyjne roczne
w 2010 r.”
Załącznika Nr 4 - „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 r.”
Załącznika Nr 4b - „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2010 r.”
do Uchwały Nr LXV/534/10 Rady Miejskiej w
Staszowie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów
na 2010 rok i w to miejsce wprowadza się nową
treść zawartą w załącznikach:
Nr 2 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.”
Nr 3 - „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2010 r.”
Nr 4 - „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2010 r.”
do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Kryspin Bednarczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330
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Załącznik nr 1a
do uchwały nr LXXIX/704/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 5 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330
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Załącznik nr 1b
do uchwały nr LXXIX/704/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 5 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330

– 27588 –

Poz. 3588

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXIX/704/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 5 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330

– 27589 –

Poz. 3588

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330

– 27590 –

Poz. 3588

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330

– 27591 –

Poz. 3588

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXIX/704/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 5 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330

– 27592 –

Poz. 3588

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXIX/704/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 5 listopada 2010 r.

3588

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330

– 27593 –

Poz. 3588

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330

– 27594 –

Poz. 3588

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330

– 27595 –

Poz. 3589
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UCHWAŁA NR 69 /XII /2010
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i
art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe
o kwotę 92.653,10 w tym:
- Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3.500,Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchom. 3.500,§ 0770 – wpływy z tyt odpłatn. 2.900,§ 0920 – pozostałe odsetki 600,- Dz. 756 – Dochody od osób prawnych,
... 60.830,Rozdz. 75601 – wpływy z podatku doch od os
fiz. 1.200,§ 0350 –pod od działaln gospod. Os fiz.
1.200,Rozdz. 75615 – wpływy z podatku …. 9.200,§ 0910 – odsetki od nieterminow. … 9.200,Rozdz. 75616 – wpływy z podatku … 24.300,§ 0430 – wpływy z opłaty targowej 300,§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych 24.000,Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat …. 26.130,§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej
24.130,§ 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych
2.000,- Dz. 758 – Różne rozliczenia 1.248,10
Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe
1.248,10
§ 0920 – pozostałe odsetki 1.248,10
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie 7.975,Rozdz. 80104 – przedszkola 300,§ 0920 – pozostałe odsetki 300,Rozdz. 80110 – gimnazja 250,§ 0920 – pozostałe odsetki 250,Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonom-adm
szkół 120,§ 0920 – pozostałe odsetki 120,Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe 305,§ 0920 – pozostałe odsetki 305,Rozdz. 80195 – pozostała działalność 7.000,§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (plan
SP ostojów) 7.000,-

-

-

-

-

Dz. 852 – Pomoc społeczna 400,Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej
400,§ 0830 - wpływy z usług 400,Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 100,Rozdz. 90095 – pozostała działalność 100,§ 0920 – pozostałe odsetki (ZIK i B) 100,Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.200,Rozdz. 92195 – pozostała działalność 2.200,§ 0830 - wpływy z usług 2.100,
§ 0920 – pozostałe odsetki 100,Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport 16.400,Rozdz. 92604 – instytucje kultury fizycznej
16.400,§ 0830 - wpływy z usług 15.000,§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 1.400,-

2. Zmniejsza się dochody budżetowe
o kwotę 20.670,- w tym:
- Dz. 756 – Dochody od osób prawnych,
… 20.670,Rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa
20.670,§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych 20.670,3. Zmiany w planie dochodów zawiera załącznik nr 1 i związane są wykonaniem dochodów w stosunku do wielkości zaplanowanych w
budżecie.
§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetowe o
kwotę 71.983,10 w tym:
- Dz. 750 – Administracja publiczna 3.735,Rozdz. 75075 – promocja jednostek sam terytorialn. 3.735,§ 4300 – zakup usług pozostałych 3.735,- Dz. 801 – Oświata i wychowanie 43.248,10
Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe (SP Nr 3)
25.000,§ 4260 – zakup energii 25.000,Rozdz. 80104 – przedszkola 10.000,§ 4260 – zakup energii 10.000,Rozdz. 80195 – pozostała działalność (plan
SP Ostojów) 8.248,10
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§ 3040 – nagrody charakterze szczeg niezalicz
do wynagr 7.000,§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
1.076,60
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 171,50
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 10.000,Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi
10.000,§ 4300 – zakup usług pozostałych 10.000,Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport 15.000,Rozdz. 92604 – instytucje kultury fizycznej
(OS iR) 15.000,§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
13.000,§ 4300 – zakup usług pozostałych 2.000,-

Poz. 3589

2. Zmiany w planie wydatków zawiera załącznik nr 2 .
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Uzasadnienie: Zmiany w uchwale budżetowej na
2010r wynikają z potrzeb finansowych jednostek
organizacyjnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Janusz Mik
Załącznik nr 1
do uchwały nr 69 /XII /2010
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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Poz. 3589
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 69 /XII /2010
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 10 listopada 2010 r.

3589

3590
3590

UCHWAŁA NR LIV/311/2010
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z
późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale
Nr XLIV/252/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2010 rok, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:
„1.Deficyt budżetu gminy w wysokości
4.820.826 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych
kredytów
w
kwocie
3.200.254
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy wynikającej z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w
kwocie 1.620.572
2. Przychody budżetu w wysokości
5.846.178
oraz rozchody w wysokości 1.025.352
zgodnie z załącznikiem nr 5.”.
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2. § 9 otrzymuje brzmienie:
„1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i
pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu
budżetu w kwocie 1.800.000
2) sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu w kwocie 3.200.254 w tym kredyty, pożyczki zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym
funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 2.063.807
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i
kredytów w kwocie 1.025.352 w tym kredyty, pożyczki zaciągane w związku z
umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej
w kwocie 138.200
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie
227 970”
3. § 11 pkt 1 ppkt b otrzymuje brzmienie:
„b) sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu do wysokości 3.200.254
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek
w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii
Europejskiej w kwocie 2.063.807”
§ 2.1. Dokonuje się zmian w budżecie na
2010 rok:
a) dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
b) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Poz. 3590

2. Dokonuje się zmiany załączników do
Uchwały Nr XLIV/252/2010 Rady Miejskiej w
Wąchocku z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2010
rok:
a) załącznika Nr 3, który otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.
b) załącznika Nr 3a, który otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej
uchwały.
c) załącznika Nr 4, który otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały,
e) załącznika Nr 4a, 4b, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4a, 4b do niniejszej uchwały
e) załącznika Nr 7, który otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej
uchwały
e) załącznika Nr 10, który otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej
uchwały
3. Zmniejsza się planowane przychody
budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Sebastian Staniszewski
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Załącznik nr 1
do uchwały nr LIV/311/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LIV/311/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 10 listopada 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
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Załącznik nr 3
do uchwały nr LIV/311/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Województwa Świętokrzyskiego Nr 330
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Załącznik nr 3a
do uchwały nr LIV/311/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr LIV/311/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 4a
do uchwały nr LIV/311/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 4b
do uchwały nr LIV/311/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Poz. 3590
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Załącznik nr 5
do uchwały nr LIV/311/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330
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Załącznik nr 6
do uchwały nr LIV/311/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 10 listopada 2010 r.

Załącznik nr 7
do uchwały nr LIV/311/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330

– 27612 –

Poz. 3591

3591
3591

UCHWAŁA NR LIV/313/2010
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wąchock lub jej
jednostkom podległym
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
ze zm.) – Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się zasady i tryb umarzania,
odraczania terminu spłaty lub rozkładania na
raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Wąchock lub jej jednostkom podległym t.j. jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, wobec osób fizycznych, osób
prawnych a także jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej, zwanych
dalej „dłużnikami”.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. należności – rozumie się przez to należność
główną wraz z należnymi odsetkami za
opóźnienie ustalonymi na dzień wydania
rozstrzygnięcia oraz kosztami dochodzenia
należności (należności uboczne),
2. ulgach – rozumie się przez to: umarzanie,
odraczanie terminów spłaty należności oraz
rozkładanie spłaty na raty.
§ 3.1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą zostać umorzone w
całości, jeżeli:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty
6.000 zł;
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z
tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w
postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o
których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone
tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności
wymienionych w ust. 1, pkt. 1, 2, 3, 4 należności
mogą być umorzone w całości z urzędu.
§ 4.1. Na wniosek dłużnika:
1) należności mogą być umarzane w części;
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności;
3) płatność całości lub części należności może
zostać rozłożona na raty.
2. Ulgi wymienione w ust. 1 mogą zostać
udzielone, jeżeli:
1) wystąpią uzasadnione względy społeczne lub
gospodarcze,
2) wystąpi uzasadniony interes gminy,
3) ściągnięcie należności pieniężnej zagraża w
szczególności egzystencji dłużnika
§ 5.1. Przepisów § 3 i § 4 nie stosuje się do
należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty
określają odrębne przepisy.
2. Rozstrzygnięcie o udzieleniu ulg w spłacie należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w § 3 lub § 4.
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3. Jeżeli rozstrzygnięcie dotyczy części należności, określa się w nim termin zapłaty pozostałej części należności. W razie niedotrzymania
tego terminu rozstrzygnięcie w zakresie umorzenia podlega uchyleniu.
4. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia w sprawie odroczenia lub rozłożenia na
raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do
dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek
zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia
wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi rozstrzygnięcia w formie pisemnej.
5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo
w pełnej wysokości należności, której termin
płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej
wysokości ustalonych rat, należność pozostała
do zapłaty staje się wymagalna natychmiast
wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.
6. Rozstrzygnięcie w sprawie umorzenia
lub udzielenia ulg w spłacaniu należności może
być cofnięte, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody na
podstawie których należności umorzono lub
udzielono ulg w ich spłacaniu, okazały się fałszywe albo, że dłużnik wprowadził organ w błąd
co do okoliczności, które stanowiły podstawę
podjęcia rozstrzygnięcia.
§ 6.1. Do udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców w przypadkach określonych w § 3 ust. 1, pkt 5 oraz § 4 stosuje się
dodatkowo przepisy Rozporządzenia Komisji
(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. U. WE L 379
z 28.12.2006 r.). Udzielane ulgi w w/w przypadkach mogą stanowić pomoc publiczną de minimis.
2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1, ma obowiązek
przedłożenia Burmistrzowi Wąchocka, wraz z
wnioskiem następujących dokumentów:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jaką otrzymał w roku w którym ubiega
3591
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się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających
go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
b) informacji – złożonych na „Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis” (formularz stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis – Dz. U.
nr 53, poz. 311).
c) sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie
z przepisami o rachunkowości.
§ 7. Do udzielenia ulg w spłacie należności
uprawniony jest Burmistrz Wąchocka.
§ 8. Umorzenie należności oraz odroczenie
terminu spłaty całości lub części należności albo
rozłożenie płatności całości lub części należności
na raty następuje, w formie pisemnej w drodze
jednostronnego oświadczenia woli.
§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały, traci moc uchwała nr XLI/259/2006 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2006r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności
pieniężnych Gminy Wąchock oraz jej jednostek
organizacyjnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy ordynacja podatkowa, oraz
wskazania organów do tego uprawnionych
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąchocka.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Sebastian Staniszewski
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UCHWAŁA NR XLVI/219/2010
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)
- Rada Miejska Zawichost - uchwala co następuje:

34,10 zł za 1 dt., która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na 2011 r. na obszarze
Gminy.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta
ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (Mon. Pol.
Nr 76, poz. 960) z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Stępień
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UCHWAŁA NR XLI/261/2010
RADY GMINY BLIŻYN
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
Gminy Bliżyn w ramach inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm./
oraz art. 19 c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie
/Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./
uchwala się , co następuje:
§ 1. Uchwala się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Bliżyn w ramach inicjatywy lokal-

nej, zgodnie z załącznikiem, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady:
Anna Leżańska

Dziennik Urzędowy
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Załącznik do uchwały nr XLI/261/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 8 listopada 2010 r.
TRYB I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY
BLIŻYN W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały to forma współpracy jednostki
samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w
celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Gminy Bliżyn.
2. Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia mieszkańców na rzecz, których podjęte zostały inicjatywy.
§ 2.1. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić
mieszkańcy Gminy Bliżyn bezpośrednio, bądź za
pośrednictwem organizacji pozarządowych lub

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.
Nr 96, poz. 873 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą”.
2. Mieszkańcy gminy zwani dalej „inicjatorem” stanowią minimum 15 osób fizycznych
mających stałe miejsce zamieszkania na terenie
gminy.
§ 3. W ramach inicjatywy lokalnej mogą
być realizowane zadania publiczne wymienione
w art. 19 b ustawy.

Rozdział II.
Współudział w realizacji inicjatyw lokalnych
§ 4. 1. Wysokość udziału gminy i Inicjatora
w zadaniach publicznych realizowanych w ramach
inicjatyw lokalnych oraz zasady rozliczania poniesionych nakładów będą ustalane każdorazowo w
odrębnych umowach pomiędzy tymi podmiotami.

2. Wysokość środków budżetowych zaangażowanych w inicjatywę lokalną przez gminę
nie może przekroczyć 15 % całkowitego kosztu
realizacji przedsięwzięcia.

Rozdział III.
Postępowanie w sprawie inicjatyw lokalnych
§ 5.1. W celu rozpoczęcia w Urzędzie Gminy
Bliżyn postępowania wynikającego z inicjatywy
lokalnej, podmiot zainteresowany składa wniosek o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2. Wniosek powinien zawierać:
nazwę i adres Inicjatora;
przewidywany koszt realizacji inicjatywy
wraz ze wskazaniem źródeł finansowania;
lokalizację i przybliżone parametry techniczne inicjatywy;
informację o społecznych korzyściach z realizacji Inicjatywy;
wskazanie rodzaju udziału Inicjatora;
wskazanie wysokości wnioskowanego poziomu współfinansowania

3. Do wniosku należy dołączyć:
1) oświadczenie woli Inicjatora dotyczące deklaracji udziału w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
2) kopię odpisu z rejestru lub wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdza-

jących status prawny Inicjatora, jeżeli wniosek został złożony za pośrednictwem podmiotów o których mowa w § 2 ust. 1 i umocowanie osób go reprezentujących.
4. Wnioski o realizację zadań publicznych
w ramach inicjatyw lokalnych mogą być składane w
Urzędzie Gminy w Bliżynie, ul. Kościuszki 79a do
dnia 30 września danego roku z możliwością
realizacji w roku następnym.
5. Wnioski na 2011 rok mogą być składane
do 31 grudnia 2010 r.
§ 6.1. O przedsięwzięciach merytorycznych
zamieszczonych we wniosku o realizację zadań
publicznych w ramach inicjatyw lokalnych rozstrzyga wiejskie zebranie.
2. Uchwała zebrania wiejskiego, o przyjęciu wniosku, podejmowana jest z inicjatywy
sołtysa, rady sołeckiej lub 15 pełnoletnich
mieszkańców sołectwa.
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3. Uchwała zebrania wiejskiego winna zawierać wskazania nazw i kwot przedsięwzięcia,
oszacowanie kosztów przedsięwzięcia wraz z
uzasadnieniem oraz wskazać osoby do reprezentowania inicjatywy.
§ 7.1. Oceny złożonych wniosków oraz hierarchizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych dokonuje powołany przez Wójta
Gminy Zespół do oceny wniosków o realizację
zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
2. Wnioski będą rozpatrywane w oparciu o
następujące kryteria:
1) zaangażowanie środków budżetowych Gminy:
a) do 10 000 zł – 6 pkt;
b) 11 000 zł - 20 000 zł – 5 pkt;
c) 21 000 zł - 30 000 zł – 4 pkt;
d) 31 000 zł - 40 000 zł – 3 pkt;
e) 41 000 zł - 50 000 zł – 2 pkt;
f) powyżej 50 000 zł – 1 pkt.
2) udział Inicjatora w łącznych kosztach realizacji
inicjatywy (w tym wkład pracy społecznej):
a) 85 % – 1 pkt;
b) 87 % – 2 pkt;
c) 90 % – 3 pkt;
d) 93 % – 4 pkt;
e) 96 % – 5 pkt;
f) 100 % – 6 pkt.
3) stopień złożoności inicjatywy:
a) inicjatywa wymaga opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę – 5 pkt;
b) inicjatywa wymaga opracowania dokumentacji projektowej i zgłoszenia zamiaru budowy – 4 pkt;
c) inicjatywa wymaga prac projektowych
– 3 pkt;
d) inicjatywa wymaga opracowania szczegółowej koncepcji – 2 pkt;
e) inicjatywa nie wymaga prac przygotowawczych – 1 pkt.
4) zgodność inicjatywy z potrzebami ujętymi w
planach i programach Gminy:
a) inicjatywa stanowiąca uzupełnienie inwestycji prowadzonych na terenie gminy,
oddziałująca na dużą część mieszkańców,
stanowiąca kontynuację zadań z lat poprzednich – 8-9 pkt;
b) inicjatywa stanowiąca uzupełnienie inwestycji prowadzonych na terenie gminy,
oddziałująca na dużą część mieszkańców,
niestanowiąca kontynuacji zadań z lat
poprzednich – 6-7 pkt;
c) inicjatywa stanowiąca uzupełnienie inwestycji prowadzonych na terenie gminy,
oddziałująca na niewielką część mieszkańców, stanowiąca kontynuację zadań
lat poprzednich – 5 pkt;
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d) inicjatywa stanowiąca uzupełnienie inwestycji prowadzonych na terenie gminy,
oddziałująca na niewielką część mieszkańców, niestanowiąca kontynuacji zadań lat poprzednich – 4 pkt;
e) inicjatywa niezwiązana z innymi inwestycjami prowadzonymi na terenie gminy,
oddziałująca na dużą część mieszkańców,
stanowiąca kontynuację zadań z lat poprzednich – 3 pkt;
f) inicjatywa niezwiązana z innymi inwestycjami prowadzonymi na terenie gminy,
oddziałująca na dużą część mieszkańców,
niestanowiąca kontynuacji zadań z lat
poprzednich – 2 pkt;
3. Za każde kryterium, wymienione w
ust. 2, Zespół do oceny wniosków o realizację
zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
przyzna punkty, które po podliczeniu pozwolą na
ustalenie kolejności realizacji przedsięwzięć.
4. Podstawą do ustalenia priorytetów
przedsięwzięć będą te wnioski, którym przyznano największą liczbę punktów.
§ 8. Wójt Gminy weryfikuje zestawienie
wniosków na podstawie materiałów przekazanych przez Zespół.
§ 9. Po podjęciu decyzji o realizacji zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pracownik urzędu wskazany przez wójta wspólnie z
Inicjatorem opracuje dokumenty niezbędne do
przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym
harmonogram zawierający: nazwę zadania,
uszczególnienie zadania, sposób realizacji zadania, realizatora zadania, przewidywany okres
realizacji i koszt przedsięwzięcia.
§ 10.1. Warunkiem realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia w
ramach inicjatywy lokalnej pomiędzy gminą a
Inicjatorem.
2. Umowa w szczególności powinna zawierać:
1) szczegółowy opis współfinansowanego zadania publicznego oraz termin wykonania
inicjatywy;
2) wysokość kwoty współfinansowania Gminy i
tryb płatności;
3) udział Inicjatora;
4) obowiązek realizacji zadania w danym roku
budżetowym;
5) tryb kontroli wykonywania zadania;
6) termin i sposób rozliczenia realizacji zadania;
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7) regulacje ustalające fakt przejścia na Gminę
Bliżyn prawa własności do urządzeń i budowli
powstałych w wyniku realizacji inicjatywy;
8) zobowiązanie Inicjatora do przedstawienia
dokumentów potwierdzających wywiązanie
się z ciążących na nim zobowiązań względem
wykonawcy i podwykonawcy
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3. Nadzór nad realizacją zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej prowadzi gmina.
§ 11. Informacje, o realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej podaje
się do publicznej wiadomości na stronach internetowych urzędu.

3593

3594
3594

UCHWAŁA NR XLI/267/2010
RADY GMINY BLIŻYN
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm./ oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/207/2010 Rady
Gminy Bliżyn z dnia 28 stycznia 2010 roku w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na
2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy
na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) W załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy
na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010
-2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) Załącznik Nr 3a – Zadania inwestycyjne roczne w 2010r. otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
5) Załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok oraz załącznik Nr 4b - Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
na 2010 rok otrzymują brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady:
Anna Leżańska
Załącznik nr 1
do uchwały nr XLI/267/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 8 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLI/267/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 8 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XLI/267/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 8 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XLI/267/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 8 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XLI/267/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 8 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 5a
do uchwały nr XLI/267/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 8 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR I/7/10
RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z póz. zmianami) uchwala się co następuje:

zumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a
ust 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr LIII/259/10 Rady
Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części wykorzystywane na
cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz.
277 z późn. zm.) wraz gruntami związanymi z
tymi budynkami;
2) budynki mieszkalne lub ich części znajdujące
się na gruntach gospodarstw rolnych w ro-

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązującą od 01.01.2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Jan Orawiec
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UCHWAŁA NR I/7/2010
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 1 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.),
art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w
1)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M.P. Nr 55,
poz. 755) Rada Gminy Wilczyce uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/211/2010 Rady
Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2010r w
sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek
opłaty targowej oraz jej poboru § 1 otrzymuje
brzmienie:
„1.Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od każdego handlującego w wysokości:
1) za sprzedaż z ręki, kosza - 4,00 zł,
2) za sprzedaż z samochodu, furmanki - 7,00 zł,
3) za sprzedaż ze stoisk od 1 m2 zajmowanej
powierzchni - 2,00 zł.
2. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 699,27 zł dziennie.”

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 330
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Poz. 3596,3597

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.

wym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

Przewodniczący Rady Gminy:
Leszek Sałata
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UCHWAŁA NR I/8/2010
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 1 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia
zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm),
art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U.
z 2010 r. Nr. 95 poz. 613) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i
opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755)
Rada Gminy Wilczyce uchwala, co następuje:
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej – wydanie specjalne .

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/212/2010 Rady
Gminy Wilczyce z dnia10 listopada 2010r., w
sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku
od nieruchomości na 2011 rok wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1:
a) skreśla się pkt 2,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) budynki, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami
lub budowlami.”.
c) skreśla się pkt 8.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Leszek Sałata
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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://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ 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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