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UCHWAŁA NR XLVIII/239/10
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół, szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Baćkowice
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 i art. 18
ust. 5 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.) Rada Gminy w Baćkowicach uchwala, co
następuje:
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w zespole szkół, szko-

łach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Baćkowice obniża się tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.) o liczbę godzin zajęć stanowiącą
różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w następującej tabeli:

Lp.
Stanowisko kierownicze
1
2
1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie, liczącego:
- 2 oddziały
- 3 oddziały i więcej.
2. Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej:
- do 4 oddziałów
- 5-6 oddziałów
- 7-8 oddziałów
- 9-16 oddziałów
- powyżej 16 oddziałów
3. Wicedyrektor zespołu szkół, szkoły każdego typu liczącej:
- 12-16 oddziałów
- powyżej 16 oddziałów
4. Kierownik świetlicy szkolnej:
- od 31 do 80 wychowanków
- od 81 do 120 wychowanków
- powyżej 120 wychowanków.
5. Kierownik zajęć sportowych i rekreacyjnych:
- 12-16 oddziałów
- powyżej 16 oddziałów.

Tygodniowy wymiar zajęć
3
12
10
12
10
8
5
3
9
6
14
12
10
14
12
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§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1
odnosi się również do nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że
obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

Poz. 3598,3599

stanowiska kierownicze w zespole szkół, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę.
§ 6.1. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała podlega także podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Baćkowice oraz na tablicach ogłoszeń w zespole szkół, szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest
Gmina Baćkowice.

§ 3. Nauczyciele, którym powierzono stanowisko kierownicze mogą być zobowiązani do
odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością w wymiarze nie przekraczającym 6 godzin tygodniowo, chyba że z planów nauczania przedmiotu
wynika potrzeba realizacji większej liczby godzin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/89/2000 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 5 października
2000 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Masternak

3598

3599
3599

UCHWAŁA NR XLVIII/240/10
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 9 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice
Działając na podstawie art.30 ust. 6,
w związku z art.91 d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz.674, z późn. zm.) oraz art. 7
ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) po
uzgodnieniu ze związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały NR XXXI/143/09
Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 marca
2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Baćkowice w dziale III Dodatek funkcyjny § 8
ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dodatek funkcyjny dla osób wymienionych w § 7 przysługuje w następującej wysokości:
1) dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów
otrzymuje dodatek mieszczący się w przedziale 10 % - 26 % wynagrodzenia zasadniczego,
2) dyrektor zespołu szkół, szkoły liczącej od 9 do
16 oddziałów otrzymuje dodatek mieszczący
się w przedziale 15 % - 30 % wynagrodzenia
zasadniczego,
3) dyrektor zespołu szkół, szkoły liczącej powyżej 16 oddziałów otrzymuje dodatek mieszczący się w przedziale 20 % - 40 % wynagrodzenia zasadniczego,
4) wicedyrektor zespołu szkół, szkoły liczącej od
12 do 16 oddziałów otrzymuje dodatek
mieszczący się w przedziale 10 % - 25 % wynagrodzenia zasadniczego,
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5) wicedyrektor zespołu szkół, szkoły liczącej
powyżej 16 oddziałów otrzymuje dodatek
mieszczący się w przedziale 15 % - 30 % wynagrodzenia zasadniczego,
6) dyrektor przedszkola otrzymuje dodatek
mieszczący się w przedziale 10 % - 20 % wynagrodzenia zasadniczego,
7) kierownik świetlicy szkolnej otrzymuje dodatek mieszczący się w przedziale 5 % - 15 %
wynagrodzenia zasadniczego,
8) kierownik zajęć sportowych i rekreacyjnych
otrzymuje dodatek mieszczący się w przedziale 10 % - 20 % wynagrodzenia zasadniczego,
9) wychowawca klasy (oddziału) otrzymuje dodatek w wysokości 3,20 zł. od jednego ucznia,
10) doradca metodyczny lub nauczyciel - konsultant otrzymuje dodatek nie przekraczający
20 % wynagrodzenia zasadniczego,
11) opiekun stażu otrzymuje dodatek wynoszący
1 % wynagrodzenia zasadniczego.”

Poz. 3599,3600

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.
§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała podlega także podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Baćkowice oraz w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę
Baćkowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Masternak

3599

3600
3600

UCHWAŁA NR XLVIII/249/10
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, 236
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy
na 2010 r. o kwotę – 265 zł.
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy
na 2010 r. o kwotę – 1.100.000 zł.
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy
na 2010 r. o kwotę – 36.594 zł.
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy
na 2010 r. o kwotę – 2.220.382 zł.
§ 5. Szczegółowy podział zwiększenia
i zmniejszenia budżetu gminy określa załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 3 do Uchwały Nr XXXIX/188/10
Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 stycznia
2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2010 rok otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
2.686.547 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.300.000 zł,
2) pożyczek w kwocie - 581.611 zł,
3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 348.828 zł,
4) wolnych środków, jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 456.108 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości
2.986.547 zł, rozchody w wysokości 300.000 zł”
Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” do uchwały Nr XXXIX/188/10
Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 stycznia
2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.”
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§ 7. § 10 do Uchwały Nr XXXIX/188/10
Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 stycznia
2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2010 rok otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
- w kwocie 1.881.611 zł;”
§ 8.1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2010-2012” do Uchwały Nr XXXIX/188/10 Rady
Gminy w Baćkowicach z dnia 27 stycznia 2010
roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3
do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne
roczne w 2010 r.” do Uchwały Nr XXXIX/188/10
Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 stycznia
2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i
projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2010 rok” do Uchwały Nr XXXIX/188/10 Rady
Gminy w Baćkowicach z dnia 27 stycznia 2010
roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy

Poz. 3599,3600

na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załącznik 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4a „Wydatki majątkowe
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do Uchwały Nr XXXIX/188/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 6 do niniejszej
uchwały.
5. Załącznik Nr 4b „Wydatki bieżące na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych
źródeł
zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do Uchwały Nr XXXIX/188/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 7 do niniejszej
uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Masternak
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVIII/249/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 9 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVIII/249/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 9 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVIII/249/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 9 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 331

– 27641 –

Poz. 3600

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVIII/249/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 9 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XLVIII/249/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 9 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 6
do uchwały nr XLVIII/249/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 9 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 7
do uchwały nr XLVIII/249/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 9 listopada 2010 r.

3600
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UCHWAŁA NR XLVIII/253/10
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 9 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baćkowice
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2
pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Gminy uchwala, co następuje:

3) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Protokoły numeruje się kolejnymi
cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji łamane przez rok
kalendarzowy.”
4) w § 60 w ust. 2 skreśla się zdanie drugie.
5) w § 71 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy
„realizujący zadania Gminy”.
6) w § 74 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W celu realizacji zadań Gminy tworzone są jednostki pozostające w strukturze
organizacyjnej Gminy, których wykaz prowadzi Wójt Gminy.”

§ 1. W Statucie Gminy Baćkowice stanowiącym załącznik do uchwały nr VI/36/03 Rady
Gminy w Baćkowicach z dnia 2 czerwca 2003r. w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baćkowice
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 197, poz.
1774) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Odmowa udostępnienia dokumentu publicznego następuje w drodze decyzji administracyjnej w trybie określonym w
ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz.
1198 z późn. zm.).”
2) w § 35:
a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „O terminie i miejscu obrad Rady
radni powinni być powiadomieni najpóźniej na trzy dni przed terminem obrad.”
b) w ust. 3 wyrazy „najpóźniej na czternaście dni przed sesją” zastępuje się
wyrazami: „najpóźniej na siedem dni
przed sesją”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i zostaje podana do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Masternak
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UCHWAŁA NR XLIX/306/10
RADY GMINY BIELINY
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Gospodarki Komunalnej w Bielinach w nowym brzmieniu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h,
art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 16 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje:

§ 1. Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielinach otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/16/10 Rady
Gminy Bieliny z dnia 11 września 2002 roku w
sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Bielinach.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bieliny.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni licząc od dnia jej ogłoszenia w Dzien-

Poz. 3602

niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2011r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marek Nowakowski
Załącznik do uchwały Nr XLIX/306/10
Rady Gminy Bieliny
z dnia 3 listopada 2010 r.

STATUT Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielinach
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bielinach, zwany dalej „zakładem”, jest samorządowym zakładem budżetowym utworzonym na
podstawie uchwały Nr XXX/15/2002 Rady Gminy
Bieliny z dnia 11 września 2002 r. w sprawie
utworzenia zakładu budżetowego o nazwie „Zakład Gospodarki Komunalnej w Bielinach.
§ 2. 1) Celem działania zakładu jest zaspokajanie bieżących potrzeb w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych.
2) Gospodarkę finansową zakład prowadzi na
podstawie przepisów obowiązujących dla
samorządowych zakładów budżetowych.

3) Podstawą gospodarki finansowej zakładu
jest roczny plan finansowy, obejmujący
przychody, w tym dotacje z budżetu Gminy
Bieliny, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i na koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem Gminy.
4) Majątek zakładu stanowi mienie Gminy Bieliny i może być wykorzystany jedynie dla celów związanych z wykonywaniem zadań zakładu.
§ 3. 1) Terenem działalności zakładu jest
gmina Bieliny.
2) Siedziba zakładu mieści się w Bielinach.
3) Zakład jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział 2.
Przedmiot działalności i zadania zakładu
§ 4. Przedmiotem działalności zakładu jest
wykonywanie zadań o charakterze użyteczności
publicznej w zakresie gospodarki komunalnej, a
w szczególności:
1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę, eksploatacja
i utrzymanie urządzeń wodociągowych przekazanych Zakładowi w trwały zarząd
2) zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja i utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych
i oczyszczalni ścieków przekazanych Zakładowi w trwały zarząd
3) utrzymanie czystości i porządku na terenach,
w stosunku do których obowiązek ten spoczywa na gminie Bieliny,
4) organizacja odbioru i wywozu odpadów komunalnych,
5) wykonywanie indywidualnych zleceń mieszkańców gminy Bieliny i innych jednostek w
zakresie, o którym mowa wyżej.

§ 5. 1) Zadania określone w § 4 Zakład realizuje w szczególności poprzez:
a) zarządzanie i sprawne gospodarowanie
przekazanymi w trwały zarząd składnikami
mienia komunalnego,
b) decydowanie o przeznaczeniu i sposobie
wykorzystania przejętych składników mienia,
przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa i niniejszego statutu,
c) sposobów realizacji zadań i kierunków rozwoju Zakładu;
2) Strukturę organizacyjną dokonywanie wyboru Zakładu określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Zakładu po
uprzednim uzyskaniu opinii pozytywnej Wójta Gminy Bieliny.
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Rozdział 3.
Organizacja Zakładu
§ 6. 1) Zakładem kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Bieliny.
2) Kierownik zarządza Zakładem i reprezentuje
go na zewnątrz.
3) Pracowników Zakładu zatrudnia i zwalnia
Kierownik Zakładu.
4) Kierownik działa jednoosobowo zgodnie z
przepisami prawa, podejmując decyzje samodzielnie na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Wójta Gminy Bieliny i ponosi za nie odpowiedzialność.
5) Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik
§ 7. Szczegółowe zasady funkcjonowania
Zakładu określa regulamin organizacyjny Zakładu, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszego
Statutu.
§ 8. Do podstawowych obowiązków Kierownika Zakładu należy:
1) kierowanie całokształtem działalności Zakładu,
2) reprezentowanie Zakładu na zewnątrz,

3) decydowanie w sprawach pracowniczych w
stosunku do podległych pracowników,
4) podejmowanie decyzji w innych sprawach,
nie zastrzeżonych dla innych organów Gminy Bieliny
§ 9. Kierownik Zakładu zobowiązany jest
do stałej współpracy z organami gminy Bieliny.
§ 10. Kierownik ponosi odpowiedzialność za:
1) mienie Zakładu,
2) prawidłową realizację zadań Zakładu,
3) wykazanie należytej staranności w uzyskaniu
dodatnich wyników finansowych,
4) prawidłową eksploatację istniejących obiektów, maszyn i urządzeń Zakładu,
5) prawidłową i oszczędną realizację planu finansowego Zakładu,
6) dyscyplinę pracy pracowników Zakładu,
7) terminowe rozliczanie zadań,
8) terminowe i prawidłowe rozliczanie Zakładu
z budżetem gminy Bieliny,
9) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu.

Rozdział 4.
Mienie zakładu i zasady gospodarki finansowej Zakładu
§ 11. 1) Zakład prowadzi działalność statutową w oparciu o przekazany mu majątek, w
szczególności na podstawie decyzji o oddaniu w
trwały zarząd lub na podstawie innych tytułów
prawnych.
2) Zakład samodzielnie gospodaruje powierzonym mu majątkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnia mu ochronę.
§ 12. 1) Zakład jest finansowany z dochodów własnych, z budżetu gminy Bieliny i innych
źródeł.
2) Podstawą gospodarki finansowej Zakładu
jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności Zakładu oraz stan środków obrotowych i
rozliczenia z budżetem.
3) W terminie 15 dni od złożenia rocznego
sprawozdania finansowego (bilansu) zakład
wpłaca do budżetu różnicę między faktycz-

nym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku.
4) Faktyczny stan środków obrotowych zakładu
budżetowego na koniec roku ustala się jako
różnicę między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i nieponiesionych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych, ujętych w zatwierdzonym planie finansowym
zakładu. Przy czym dotacje celowe udzielone
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji nie mogą
być wykorzystywane na inne cele; dotacje te,
w części, w jakiej nie zostały wykorzystane w
roku budżetowym, podlegają zwrotowi do
budżetu.
5) Zakład nie dokonuje zaliczkowych wpłat do
budżetu nadwyżek środków obrotowych.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe
§ 13. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy
prawa.
3602

§ 14. Wszelkie zmiany Statutu mogą być
dokonywane w trybie przewidzianym do jego
nadania.
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UCHWAŁA NR XLII / 231 / 2010
RADY GMINY W CZARNOCINIE
z dnia 12 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9
lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) w związku z art. 166, ust.1,
art. 166a, art. 184 ust. 1 pkt. 7, 8, 10 lit a i b
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104,
ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt. 1,2, art. 214 pkt. 1, 2
ust. 1 i 2 art. 222 ust. 2 pkt.1, 2, 3, art. 235, art. 237
ust.1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust 1 pkt. 1, 2, 3,
art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240), Rada Gminy uchwala, co na-stępuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIV / 179 / 2010 Rady
Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010
roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2010 rok,
- w uchwale Nr XXXV / 186 / 2010 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 04 marca 2010 roku w
sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok,
- w uchwale Nr XXXVI / 193 / 2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy na
2010 rok
- w uchwale Nr XXXVII / 199 / 2010 Rady
Gminy w Czarnocinie z dnia 30 kwietnia 2010
roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na
2010 rok,
- w uchwale Nr XXXVIII / 211 / 2010 Rady
Gminy w Czarnocinie z dnia 29 czerwca 2010
roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na
2010 rok,
- w uchwale Nr XXXIX / 213 / 2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na
2010 rok,
- w uchwale Nr XXXIX / 222 / 2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na
2010 rok –
- w uchwale Nr XL / 223 / 2010 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy na
2010 rok –

oraz w uchwale Nr XLI / 227 / 2010 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 28 października 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok,
wprowadza się następujące zmiany:
1. załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/179/2010
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia
2010 roku (dochody budżetu…), otrzymuje
brzmienie - jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/179/2010
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia
2010 roku (wydatki budżetu…), otrzymuje
brzmienie - jak w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIV/179/2010
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia
2010 roku (wydatki zbiorczo), otrzymuje
brzmienie - jak w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały.
4. załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXIV/179/2010
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia
2010 roku (na podstawie porozumień ..jst..),
otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 4
do niniejszej uchwały.
5. załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXIV/179/2010
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia
2010 roku (..dochodów własnych), otrzymuje
brzmienie - jak w załączniku nr 5 do niniejszej
uchwały.
6. załącznik nr 12 do uchwały Nr XXXIV/179/2010
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia
2010 roku (..dotacje celowe..), otrzymuje
brzmienie - jak w załączniku nr 6 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Lechosław Nawrot
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w złotych

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLII / 231 / 2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 12 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII / 231 / 2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 12 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XLII / 231 / 2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 12 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XLII / 231 / 2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 12 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XLII / 231 / 2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 12 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 6
do uchwały nr XLII / 231 / 2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 12 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR LIII/230/10
RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm./ oraz art. 211 i 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych
/Dz. U z 2009r Nr 157, poz.1240/ Rada Gminy w
Dwikozach uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu
gminy o kwotę 4.916.934,66 zł.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 88.726,00 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność 88.726,00 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami
88.726,00 zł
Dział 600 Transport i łączność 886.758,22 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
886.758,22 zł
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów
/związku powiatów/,samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł 886.758,22 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 40.377,00 zł
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie 40.377,00 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami
40.377,00 zł
Dział 758 Rożne rozliczenia 2.105.437,00 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
727.072,00 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
727.072,00 zł

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego 1.378.365,00 zł
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin
1.378.365,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie 29.132,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 700,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 zł
Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 28.340,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 28.340,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność 92,00 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizacje własnych zadań bieżących
gmin /związków gmin/ 92,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczne 3.034,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
3.034,00 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizacje własnych zadań bieżących
gmin /związków gmin/ 3.034,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.389.703,60 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona
wód 1.389.703,60 zł
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów
/związku powiatów/,samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł 1.389.703,60 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 373.766,84 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby 373.766,84 zł
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów
/związku powiatów/,samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł 373.766,84 zł
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§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu
gminy o kwotę 2.650.228,66 zł.
Dział 600 Transport i łączność 886.758,22 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
886.758,22 zł
§ 6338 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/
886.758,22 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.389.703,60 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona
wód 1.389.703,60 zł
§ 6338 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/
1.389.703,60 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 373.766,84 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby 373.766,84 zł
§ 6338 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/
373.766,84 zł
§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu
gminy o kwotę 1.742.467,00 zł.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 133.726,00 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność 133.726,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36,26 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 223,48 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.480,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 45.000,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki 86.986,26 zł
Dział 600 Transport i łączność 102.064,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
102.064,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.550,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 96.514,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 50.100,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50.100,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna 3.500,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin /miast i miast na
prawach powiatu/ 3.500,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
3.500,00 zł
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Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 40.377,00 zł
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie 40.377,00 zł
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
24.560,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.126,50 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
578,60 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 93,90 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.847,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.937,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1.384,00 zł
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 550,00 zł
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji 300,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 31.410,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
31.410,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.210,00 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego 40.000,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego 40.000,00 zł
§ 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz
innych instrumentów finansowych, związanych
z obsługą długu krajowego 40.000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie 952.904,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 142.700,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
12.700,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130.000,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola 30.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,00 zł
Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 780.112,00,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 780.112,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność 92,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 92,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczne 45.034,00 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
40.000,00 zł
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§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego 40.000,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
3.034,00 zł
§ 4130 Składki na ubezpieczeni zdrowotne
3.034,00 zł
Rozdział 95219 Ośrodki pomocy społecznej
2.000,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
14.800,00 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
14.800,00 zł
§ 3240 Stypendia dla uczniów 14.800,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 328.552,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby 328.552,00 zł
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2.100,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.040,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 321.325,00 zł
§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu
gminy o kwotę 43.157,00 zł.
Dział 600 Transport i łączność 5.550,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 5.550,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 2.750,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.800,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna 3.500,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin /miast i miast na
prawach powiatu/ 3.500,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
3.500,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 2.280,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
2.280,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
2.280,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia 2.000,00 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2.000,00 zł
§ 4810 Rezerwy 2.000,00 zł
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Dział 801 Oświata i wychowanie 24.700,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola 24.700,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 24.700,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.127,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby 5.127,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 5.127,00 zł
§ 5. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2010 r.
Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmian przychodów i rozchodów budżetu w 2010 r .
Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian dotacji podmiotowych w 2010 r.
Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.
§ 8. Ustala się deficyt budżetu gminy w
wysokości 7.634.414,40 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. Zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
6.646.177,40 zł,
2. Przychodów z wolnych środków w kwocie
988.237,00 zł.
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz kredytów i
pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.646.177,40 zł
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe
zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami
określonymi w umowie zawartej z podmiotem
dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000,00 zł.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach:
Józef Skobel
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Załącznik nr 1
do uchwały nr LIII/230/10
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 331

– 27665 –

Poz. 3604

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 331

– 27666 –

Poz. 3604

Załącznik nr 2
do uchwały nr LIII/230/10
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr LIII/230/10
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 10 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR XL/253/2010
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 41
ust 1 i art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 5 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r.
Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program Współpracy
Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal-

ność pożytku publicznego na 2011 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 331

– 27668 –

Poz. 3605

Załącznik do uchwały nr XL/253/2010
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 9 listopada 2010 r.
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY FAŁKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI
PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011
Przyjmując niniejszy dokument Rada Gminy w Fałkowie deklaruje wolę kształtowania
współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji swoich zadań
ustawowych, w ramach możliwości organizacyjnych i finansowych w zakresach gdzie jest to
możliwe w ścisłym współdziałaniu z nimi. Program współpracy Gminy Fałków z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
został opracowany na podstawie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w celu określenia
zakresu współdziałania. Za celowe uznaje się
coroczne wskazywanie wybranych obszarów i
priorytetowych grup zadań po to, aby na ich

realizację kierować środki finansowe. Głównymi
kryteriami selekcji tych grup są: - z jednej strony
potrzeby Gminy i jej możliwości finansowe, zaś z
drugiej strony – potencjały organizacji pozarządowych. Stwierdzenie stanowi punkt wyjścia do
dalszego rozwijania współpracy z tymi organizacjami. Współpraca ta ma na celu lepsze wykonywanie zadań ustawowo powierzonych gminie.
Potencjał organizacji pozarządowych oraz bliskość tematyczna przedmiotu ich działalności z
zadaniami Gminy, jednoznacznie wskazuje na
możliwość lepszego zaspokojenia potrzeb zbiorowych wspólnym wysiłkiem samorządu i tych
organizacji. Rada Gminy doceniając siłę tkwiącą
w aktywnych mieszkańcach Gminy Fałków, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach, przyjmuje poniższy program.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Podstawą programu współpracy gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, zwanego dalej „Programem”, jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
§ 2.1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.),
2) „uchwale” – rozumie się przez to uchwałę,
do której załącznikiem jest niniejszy Program,
3) „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Fałków,
4) podmiotach Programu – rozumie się przez to
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,

5) „dotacji – rozumie się przez to dotację w
rozumieniu art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.),
6) „konkursie” – rozumie się przez to otwarty
konkurs ofert, o których mowa art. 11, ust. 2
i w art. 13 ustawy,
7) „pracowniku merytorycznym” – rozumie się
przez to pracownika uzgadniającego różne
działania z organizacjami pozarządowymi w
przedmiocie Programu i zajmujący się merytorycznie zadaniami Programu
2. Terminy użyte w § 2 ust. 1 programu
mają zastosowanie do zarządzeń Wójta Gminy,
wydanych w celu wykonania uchwały.
3. Okres realizacji programu – od 01.01.2011r.
do 31.12.2011 r.

Rozdział 2.
Obszary i formy współpracy
§ 3. Współpraca z podmiotami Programu
dotyczy zadań własnych Gminy określonych w
art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), obejmujących
następujące obszary:
1. ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
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promocji gminy,
ochrony zdrowia,
pomocy społecznej,
edukacji publicznej,
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych
placówek upowszechniania kultury,
kultury fizycznej i turystyki w tym terenów
rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
zieleni gminnej i zadrzewień,
bezpieczeństwa obywateli,
współpracy ze społecznościami lokalnymi i
regionalnymi innych państw.

§ 4. Zadaniami Programu są:
1. wspieranie działań z zakresu opieki społecznej,
2. wspomaganie działań na rzecz integracji i
rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
3. wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa
i przeciwdziałania patologiom społecznym,
4. organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży,
5. wspieranie profilaktyki i działania na rzecz
promocji zdrowia,
6. wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień,
7. organizacja wypoczynku zimowego i letniego
dla dzieci i młodzieży,
8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
9. organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży,
10. wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony środowiska,
11. wspieranie społecznych, lokalnych inicjatyw
kulturalnych,
12. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
13. wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,
14. promocja i organizacja wolontariatu,
15. wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie gminy,
16. prezentacja osiągnięć artystów,
§ 5.1. Współpraca, o której mowa w § 3
może przybierać następujące formy:
1) zlecanie podmiotom Programu realizacji
zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie;
2) wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności i współdziałania w
celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowanie z podmiotami Programu,
odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
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4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i konsultacyjnym;
5) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy
lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
6) zawieranie umów partnerstwa określonych
w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U.
z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego opiera się na zasadach:
1) pomocniczości i suwerenności stron: organy
Gminy, respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych podmiotów, w tym
należących także do sfery zadań publicznych
i w takim zakresie współpracują z podmiotami Programu, a także wspierają ich działaność oraz umożliwiają realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej
w ustawie,
2) partnerstwa: Gmina traktuje organizacje pozarządowe jako równoprawnych partnerów
w definiowaniu problemów społecznych,
określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz
realizacji zadań publicznych, przez co oczekuje od organizacji pozarządowych aktywnego
uczestnictwa w realizacji form wynikających
ze współpracy,
3) efektywności: Gmina będzie dokonywała
wyboru najbardziej efektywnego sposobu
realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, oczekując od organizacji
sporządzania ofert zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w specyfikacji zadania, rzetelnej realizacji powierzonych zadań, wywiązywania się z obowiązków rozliczenia finansowego i sprawozdawczości,
4) uczciwej konkurencji: Gmina będzie równomiernie traktowała organizacje pozarządowe
przy realizacji zadań publicznych, ogłaszając
w tym samym czasie takie same założenia
określające zadanie oraz stosując takie same
kryteria oceny zgłoszonych ofert konkurujących podmiotów,
5) jawności: Gmina będzie dążyła do tego aby
wszelkie możliwości współpracy z organizacjami były powszechnie wiadome, dostępne
oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania
decyzji, jak również w obszarze zamiarów,
celów i środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych,
6) legalności: wszelkie działania organów Gminy oraz podmiotów Programu odbywają się
w granicach i na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
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§ 6.1. Udział organizacji pozarządowych w
wykonywaniu zadań publicznych realizowanych
przez Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego odpowiednio do
terytorialnego zakresu działania Gminy, oraz
których działalność statutowa jest zgodna z
dziedziną zlecanego zadania.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego
może mieć jedną z następujących z form:
1) powierzenie wykonania wraz z udzieleniem
dotacji na finansowanie jego realizacji,
2) wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie jego realizacji,
3) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy
lokalnej oraz umów partnerstwa określonych
w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
3. dotacje, o których mowa w ust. 2, nie
mogą być wykorzystane na:
1) remonty budynków, z wyjątkiem obiektów
kultury fizycznej będących własnością gminy,
2) zadania i zakupy inwestycyjne,
3) zakupy gruntów,
4) działalność gospodarczą,
5) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów Programu,
6) działalność polityczną,
§ 7.1. Zlecenie zadań, o których mowa
w § 6 ust. 2, następuje w trybie konkursu, chyba że
przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
2. Konkursy dotyczące zadań określonych
w § 4 ogłasza Wójt Gminy Fałków.
3. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać
jego rozstrzygnięcie o co najmniej 21 dni.
§ 8. Do konkursu, o którym mowa w § 7,
mogą przystąpić także jednostki organizacyjne
podległe organom administracji publicznej lub
przez nie nadzorowane.
§ 9. Wybór zlecenia realizacji zadań publicznych w trybie wspierania lub powierzania
realizacji zadań publicznych, o którym mowa
w § 7 ust. 1 następuje w sposób zapewniający
wysoką jakość wykonania danego zadania.
§ 10. Wysokość środków na realizację zadań publicznych określa Rada Gminy w Fałkowie
w uchwale budżetowej.
§ 11.1. Miernikami efektywności realizacji
Programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:
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1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
2) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację zadań
publicznych przez organizacje;
3) stopnia zgodności realizowanych przez organizacje zadań publicznych z priorytetami
przyjętymi w Programie.
2. Bieżącym monitoringiem realizacji zadań
Programu zajmuje się właściwa merytorycznie
komórka organizacyjna Urzędu Gminy Fałków.
3. Organ wykonawczy, nie później niż do
dnia 30 kwietnia 2012 roku, przedłoży organowi
stanowiącemu Gminy Fałków sprawozdanie z
realizacji Programu.
§ 12. Program Współpracy Gminy Fałków
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie na 2011 rok
został utworzony na bazie projektu, który został
opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń.
§ 13.1. Komisję konkursową powołuje
Wójt Gminy Zarządzeniem. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w
art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące
udział w konkursie.
2. Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa ocenia je pod względem merytorycznym i formalnym, a w szczególności:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot
Programu;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) analizę i ocenę realizacji zadań publicznych,
które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorą pod uwagę
rzetelność i terminowość oraz rozliczenie
otrzymanych na ten cel środków.
§ 14. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. r. Nr 264, poz. 2207)
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UCHWAŁA NR XL/254/2010
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
art. 211, art. 212, art. 214, art. 233, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) Rada Gminy w Fałkowie uchwala,
co następuje
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe
o kwotę – 91 913,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
– 263 765,00 zł
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę
– 171 852,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Budżet po zmianach:
Dochody – 13 141 161,90 zł.
Wydatki – 17 965 887,40 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 3 (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010–2012) do
Uchwały Nr XXX/209/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28.01.2010 r. Zmiany przedstawia
Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 9
(Dotacje celowe) o Uchwały Nr XXX/209/2010
Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28.01.2010 r.
Zmiany przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszej
Uchwały.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Fałków.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XL/254/2010
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 9 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XL/254/2010
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 9 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XL/254/2010
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 9 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XL/254/2010
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 9 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXIX/51/10
RADY GMINY GOWARCZÓW
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 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 roku Nr 142, poz. 1591 z póź.
zm./ w związku z art. 212 ust.1 pkt 1, 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 157, poz. 1240/, pisma Ministra Finansów ST5/4822/39/g/BKU/10 z dnia 26-10-2010 r,
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu:
Dział 758 „różne rozliczenia”
Rozdział 75801 „część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”
§ 2920 „ subwencje ogólne z budżetu państwa”
o kwotę 50.000,00 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu:
Dział 801 „oświata i wychowanie”
Rozdział 80110 „gimnazja”
§ 4270 „zakup usług remontowych” o kwotę
50.000,00 zł

§ 2.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę 64.500,00 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1 pkt 1
§ 3.1. Dokonuje się przeniesienia planu
wydatków na kwotę 190.935,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pk 2 i 3
§ 4.1. Załcznik Nr 3a do uchwały Nr XXXI/2/10
Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 stycznia
2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Gowarczów na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXI/2/10
Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 stycznia
2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Gowarczów na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXI/2/10
Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 stycznia
2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
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Gowarczów na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

100.000,00 zł”, w pkt 2 wiersz 2 wpisano „rozdział 75814” a powinno być „rozdział 75818”

§ 5. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/41/10 Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 18 października 2010 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r
w pkt 1 w wierszu 4 wpisano „paragraf 4210
kwota 100.000,00 zł”, a powinno być „Lp.3 dział
801, rozdział 80101, paragraf 4210 kwota

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Sławomir Konieczny
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/51/10
Rady Gminy Gowarczów
z dnia 8 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/51/10
Rady Gminy Gowarczów
z dnia 8 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/51/10
Rady Gminy Gowarczów
z dnia 8 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIX/51/10
Rady Gminy Gowarczów
z dnia 8 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXIX/52/10
RADY GMINY GOWARCZÓW
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o
charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Gowarczów oraz jej jednostkom organizacyjnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm./
oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.
1240z póź. zm./ – Rada Gminy Gowarczów
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady
i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz
rozkładania na raty należności pieniężnych o
charakterze cywilnoprawnym przypadających
Gminie Gowarczów oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także określa organy i osoby do
tego uprawnione oraz warunki dopuszczalności

pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
§ 2. Ilekroć jest mowa o:
1) należności – należy przez to rozumieć sumę
należności:
a) głównej – będącej pojedynczym zobowiązaniem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej względem gminy Gowarczów oraz jej jednostek
organizacyjnych, wynikającym w szczególności z dokumentu księgowego (faktury, rachunku, noty księgowej), umowy
lub porozumienia, którego dotyczy,
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b) odsetek od należności głównej,
c) ubocznych (koszty sądowe, egzekucyjne
i inne);
2) jednostkach organizacyjnych – należy przez
to rozumieć jednostki budżetowe
3) uldze – należy przez to rozumieć umorzenie,
odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na
raty należności.
§ 3. Należności mogą być umorzone w całości lub w części z urzędu lub na uzasadniony
i udokumentowany wniosek dłużnika,jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;
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 prowadzone postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji lub interesom publicznym;
6) nie można ustalić dłużnika.
§ 4. Do umorzenia należności uprawniony
jest Wójt Gminy Gowarczów.
§ 5. 1) W przypadkach uzasadnionych
względami społecznymi lub gospodarczymi Wójt
Gminy Gowarczów na uzasadniony i udokumentowany wniosek dłużnika może odroczyć termin
spłaty całości lub części należności, rozłożyć
płatność całości lub części należności na raty,
biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika
oraz uzasadniony interes Gminy.
2) Od należności, której termin spłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wydania jednostronnego oświadczenia woli lub zawarcia
umowy, porozumienia do upływu terminu
spłaty.
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3) Jeżeli dłużnik nie spłaci należności odroczonej w terminie lub nie zapłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi,
ustawowymi odsetkami za zwłokę obliczonymi od pierwotnych terminów płatności.
4) Przez spełnienie terminu spłaty uważa się
datę faktycznego wpływu należności na rachunek bankowy wierzyciela.
5) Okres odroczenia terminu płatności nie może
być dłuższy niż 6 miesięcy.
6) Okres spłaty należności rozłożonej na raty
nie może być dłuższy niż 24 miesiące
§ 6. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego (jednostronne oświadczenie woli, umowa,
porozumienie).
§ 7. Wójt Gminy Gowarczów w rocznym
sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawia
Radzie Gminy Gowarczów informację o udzielonych ulgach wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
§ 8. 1) Do udzielania ulg będących pomocą
publiczną w odniesieniu do dłużników – podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
2) Ulga o której mowa w ust. 1 może być udzielona na wniosek dłużnika.
§ 9. Traci moc uchwała Nr VII/46/07 Rady
Gminy Gowarczów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w
sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz wskazania
organu do tego uprawnionego.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Gowarczów.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie w terminie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Sławomir Konieczny
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UCHWAŁA NR XXXIX/54/10
RADY GMINY GOWARCZÓW
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96,
poz. 873 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2011 rok”.
§ 2.

Program współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
Przyjmując niniejszy dokument, Rada
Gminy w Gowarczowie deklaruje wolę kształtowania współpracy z lokalnymi organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji
swoich zadań ustawowych – w ramach możliwości organizacyjnych i finansowych, w zakresach gdzie jest to możliwe, w ścisłym współdziałaniu z nimi.
Program współpracy Gminy Gowarczów z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego został opracowany na podstawie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu
określenia zakresu współdziałania. Za celowe
uznaje się coroczne wskazywanie wybranych
obszarów i priorytetowych grup zadań po to,

aby na ich realizację kierować środki finansowe.
Głównymi kryteriami selekcji tych grup są – z
jednej strony potrzeby Gminy i jej możliwości
finansowe, zaś z drugiej strony – potencjał organizacji pozarządowych.
Wskazanie stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania współpracy z tymi organizacjami. Współpraca ta ma na celu lepsze wykonywanie zadań ustawowo powierzonych Gminie. Potencjał organizacji pozarządowych oraz
bliskość tematyczna przedmiotu ich działalności
z zadaniami Gminy, jednoznacznie wskazuje na
możliwość lepszego zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnym wysiłkiem Samorządu i tych
organizacji. Rada Gminy doceniając siłę tkwiącą
w aktywnych mieszkańcach Gminy Gowarczów,
organizacjach pozarządowych i innych podmiotach, przyjmuje poniższy program.

Postanowienia ogólne
§ 3. Podstawą programu współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwanego dalej „Programem”, jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r.
Nr 96, poz. 873 ze zm.).
§ 4.1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1)) „programie” - należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011;

2) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
3) „uchwale” – rozumie się przez to uchwałę,
do której załącznikiem jest niniejszy Program,
4) „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Gowarczów jako zleceniodawcę,
5) „podmiotach Programu” – rozumie się przez
to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
6) „dotacji” – rozumie się przez to dotację
w rozumieniu art. 127 ust.1 pkt.1 lit. e ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 331

– 27685 –

7) „konkursie” – rozumie się przez to otwarty
konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust.2
ustawy,
8) „pracowniku koordynującym” – rozumie się
przez to pracownika uzgadniającego różne
działania z organizacjami pozarządowymi w
przedmiocie realizacji Programu i zajmujący
się merytorycznie zadaniami Programu oraz
z którego środków, określonych uchwałą budżetową, udzielona będzie dotacja,
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9) zadaniu publicznym – rozumie się przez to
zadania określone w art. 4 ustawy,
2. Terminy użyte w § 4 ust 1 programu
mają zastosowanie do zarządzeń Wójta Gminy,
wydanych w celu wykonania niniejszej uchwały.
3.
Okres
– 2011 rok.

obowiązywania

Programu

Obszary i formy współpracy
§ 5. Współpraca z podmiotami Programu
dotyczy zadań własnych Gminy określonych w
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. , Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), obejmujących następujące
obszary:
1) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3) pomocy społecznej,
4) edukacji publicznej,
5) kultury w tym bibliotek gminnych i innych
placówek upowszechnienia kultury,
6) kultury fizycznej i turystyki w tym terenów
rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
7) zieleni gminnej i zadrzewień,
8) bezpieczeństwa obywateli,
9) współpracy ze społecznościami lokalnymi i
regionalnymi innych państw.
§ 6. Zadaniami Programu są:
1) wspieranie działań z zakresu opieki społecznej,
2) wspomaganie działań na rzecz integracji
i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
3) wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa
i przeciwdziałania patologiom społecznym,
4) organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży,
5) wspieranie profilaktyki i działań na rzecz
promocji zdrowia,
6) wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień,
7) organizacja wypoczynku zimowego i letniego
dla dzieci i młodzieży,
8) upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,
9) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży,
10) wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony środowiska ,
11) wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw
kulturalnych,
12) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

13) wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
14) promocja i organizacja wolontariatu,
15) wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Gminy,
16) prezentacja osiągnięć artystów.
§ 7.1. Współpraca, o której mowa w § 5
może przybierać następujące formy:
1) zlecenia podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w
ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfer zadań publicznych, o
której mowa w art. 4 ustawy, z radami działalności pożytku publicznego w przypadku
ich utworzenia,
5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i konsultacyjnym,
6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na
zasadach określonych w ustawie,
7) umów partnerstwa określonych w ustawie z
dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 84,
poz. 712 ze zm.),
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego opiera się na zasadach:
1) pomocniczości i suwerenności stron: organy
Gminy respektując odrębność i suwerenność
zorganizowanych podmiotów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracują z podmiotami
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Programu, a także wspierają ich działalność
oraz umożliwiają realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w
ustawie,
partnerstwa: Gmina traktuje organizacje pozarządowe jako równoprawnych partnerów
w definiowaniu problemów społecznych,
określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz
realizacji zadań publicznych, przez co oczekuje od organizacji pozarządowych aktywnego
uczestnictwa w realizacji form wynikających
ze współpracy;
efektywności: Gmina będzie dokonywała
wyboru najbardziej efektywnego sposobu
realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, oczekując od organizacji
sporządzania ofert zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w specyfikacji zadania, rzetelnej realizacji powierzonych zadań, wywiązywania się z obowiązków rozliczenia finansowego i sprawozdawczości;
uczciwej konkurencji: Gmina będzie równorzędnie traktowała organizacje pozarządowe
przy realizacji zadań publicznych, ogłaszając
w tym samym czasie takie same założenia
określające zadanie oraz stosując takie same
kryteria oceny zgłoszonych ofert konkurujących podmiotów;
jawności: Gmina będzie dążyła do tego, aby
wszelkie możliwości współpracy z organizacjami były powszechnie wiadome i dostępne
oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji, jak również w obszarze zamiarów, celów i środków przeznaczonych na realizację
zadań publicznych;
legalności: wszelkie działania organów Gminy oraz podmiotów Programu odbywają się
w granicach i na podstawie przepisów prawa.

§ 8.1. Udział organizacji pozarządowych w
wykonywaniu zadań publicznych realizowanych
przez Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego odpowiednio do
terytorialnego zakresu działania Gminy, oraz
których działalność statutowa jest zgodna z
dziedziną zlecanego zadania.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego
może mieć jedną z form:
1) powierzenie wykonania wraz z udzieleniem
dotacji na finansowanie jego realizacji,
2) wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3) zawierania umów o wykonanie inicjatywy
lokalnej oraz umów partnerstwa określonych
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w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. (tj. Dz. U.
z 2009r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.
3. Dotacje, o których mowa w ust. 2, nie
mogą być wykorzystane na:
1) remonty budynków,
2) zadania i zakupy inwestycyjne,
3) zakupy gruntów,
4) działalność gospodarczą,
5) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów Programu,
6) działalność polityczną.
§ 9.1. Zlecenie zadań, o których mowa
w § 6 ust. 2, następuje, w trybie konkursu, chyba że
przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
2. Konkursy dotyczące zadań określonych
w § 4 ogłasza Wójt Gminy Gowarczów.
3. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać
jego rozstrzygnięcie, o co najmniej 21 dni.
4. Pracownik Koordynujący przygotowuje
projekt Programu na dany rok najpóźniej do dnia
uchwalenia budżetu
§ 10. Do konkursu, o którym mowa w § 9,
mogą przystąpić także jednostki organizacyjne
podległe organom administracji publicznej lub
przez nie nadzorowane .
§ 11. Wybór zlecenia realizacji zadań publicznych w trybie wspierania oraz powierzania
realizacji zadań publicznych, o którym mowa
w § 7 ust. 1, następuje w sposób zapewniający
wysoką jakość wykonania danego zadania.
§ 12. Wysokość środków na realizację zadań publicznych określa Rada Gminy Gowarczów w uchwale budżetowej.
§ 13.1. Miernikami efektywności realizacji
Programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:
1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów
ofert;
2) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację zadań
publicznych przez organizacje;
3) stopnia zgodności realizowanych przez organizacje zadań publicznych z priorytetami
przyjętymi w Programie.
2. Bieżącym monitoringiem realizacji zadań Programu zajmuje się właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu Gminy
Gowarczów.
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3. Organ wykonawczy, nie później niż do
dnia 30 kwietnia każdego roku, przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu
współpracy za rok poprzedni.
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a) możliwość realizacji zadania przez podmiot
programu,
b) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) analizę i ocenę realizacji zadań publicznych,
które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę
rzetelność i terminowość oraz rozliczenie
otrzymanych na ten cel środków.

§ 14. Program współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dany rok został utworzony na bazie projektu, który to został przekazany do konsultacji
podmiotom programu funkcjonującym na terenie Gminy Gowarczów. Projekt programu został
zamieszczony na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej i zainteresowane
podmioty będą mogły składać swoje wnioski w
formie pisemnej w Urzędzie Gminy Gowarczów.

§ 16. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa uchwała w sprawie
trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gowarczów podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia, zysku, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonania
zleconego zadania.

§ 15. Komisję konkursową powołuje Wójt
Gminy zarządzeniem. W skład komisji konkursowej wchodzą: przedstawiciele organu wykonawczego oraz osoby reprezentujące organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w srt. 3
ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.
Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu
ofert ocenia je pod względem merytorycznym
i formalnym, a w szczególności:

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Sławomir Konieczny
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UCHWAŁA NR XXXIX/59/2010
RADY GMINY GOWARCZÓW
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/11/09 Rady Gminy Gowarczów z dnia 17 marca 2009
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Giełzów na lata 2009-2016
Na podstawie art.18 ust..2 pkt 6, art. 40
ust. 1i 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591),, Rada
Gminy Gowarczów uchwala, co następuje:

oraz przylegające do niej boisko i zbiorniki wodne.
Tu skupia się życie wsi, organizowane są imprezy, zebrania. Na boisku organizowane są zawody sportowo-pożarnicze oraz rozgrywki w
piłkę nożną”.

§ 1. W dotychczasowej treści Uchwały
Nr XXII/11/09 Rady Gminy Gowarczów z dnia
17 marca 2009 w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Giełzów na lata
2009-2016 w pkt. 2 pod nazwą” Położenie geograficzne sołectwa” załącznika Plan Odnowy
Miejscowości Giełzów na lata 2009-2016 dopisuje się dalszą treść w brzmieniu „Centrum miejscowości Giełzów o szczególnym znaczeniu dla
mieszkańców stanowią: budynek remizy OSP

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Sławomir Konieczny
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UCHWAŁA NR XXXIX/60/10
RADY GMINY GOWARCZÓW
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXVII/38/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia
10 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności
Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy 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 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003r. Nr 96,
poz. 873 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)
Rada Gminy Gowarczów uchwala, co następuje:

treścią:” Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. Dotychczasową treść § 3 w brzmieniu:
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i
podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gowarczowie oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej skreśla się i zastępuje się

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Sławomir Konieczny
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UCHWAŁA NR LV/ 274/ 2010
RADY GMINY SZYDŁÓW
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9
lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, 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, 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, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675) w związku z art. 166 ust. 1,
art. 166a, art. 184 ust. 1, pkt, 7, 8, 10 lit. a i b
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r.

Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.
1217 i poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,
Nr 140, poz. 984 z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz.
1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) oraz w
związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-10, ust. 2
pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, 2 art. 222 ust. 1, ust. 2
pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2
pkt 1, 2, 3, art. 258 ust.1 pkt.1, 2, 3, art. 264 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r.
Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020) oraz uchwały Rady Gminy
Szydłów Nr XLV/ 227/ 2010 z dnia 26 stycznia
2010 roku, Rada Gminy Szydłów uchwala, co
następuje:
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§ 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 125.308,00 zł, a zmniejsza się
o kwotę 2.200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 143.808,00 zł, a zmniejsza się o
kwotę 20.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 i 2012 i zadania jednoroczne otrzymują nowe brzmienie,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.
§ 4. Zwiększa się plan przychodów § 957 o kwotę 1.000.000,00 zł z nadwyżki z lat ubiegłych, a zmniejsza się § 952 kredyty - o kwotę
1.000.000,00 zł. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej z 26 stycznia 2010 r. „Przychody i roz-
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chody budżetu w 2010 r.” otrzymuje nowe
brzmienie, zgodnie załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody - 1.271.929,00 zł, wydatki 1.271.929,00 zł otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr inż Roman Baron
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Załącznik nr 1
do uchwały nr LV/ 274/ 2010
Rady Gminy Szydłów
z dnia 28 października 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LV/ 274/ 2010
Rady Gminy Szydłów
z dnia 28 października 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr LV/ 274/ 2010
Rady Gminy Szydłów
z dnia 28 października 2010 r.
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Załącznik nr 3a
do uchwały nr LV/ 274/ 2010
Rady Gminy Szydłów
z dnia 28 października 2010 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr LV/ 274/ 2010
Rady Gminy Szydłów
z dnia 28 października 2010 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr LV/ 274/ 2010
Rady Gminy Szydłów
z dnia 28 października 2010 r.
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UCHWAŁA NR LV/ 277/ 2010
RADY GMINY SZYDŁÓW
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2010 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
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
i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz. 1457,
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, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 41
ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r.
Nr 70 poz. 473, Nr 115 poz. 793, Nr 176 poz.
1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47,

poz. 278, Nr 127, poz. 857) Rada Gminy Szydłów
uchwala, co następuje:
§ 1. Preliminarz wydatków w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2010 stanowiący załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2010 r. uchwalonego Uchwałą
Nr XLVI/ 239/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia z
dnia 26 lutego 2010 roku, otrzymuje brzmienie
ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr inż Roman Baron
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Załącznik do uchwały nr LV/ 277/ 2010
Rady Gminy Szydłów
z dnia 28 października 2010 r.
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ZARZĄDZENIE NR 105/2010
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 16 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.
1240) Wójt Gminy w Brodach uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie gminy na rok 2010 dokonuje się następujących zmian w zakresie zadań:
I. zleconych:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ................................ - 187.211 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, § 2010
o kwotę ....................................................
............................................... - 17.688 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę
........................................................... - 169.523 zł
rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
§ 2010 o kwotę ..........................................
........................................................ - 168.869 zł
rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej, § 2010
o kwotę ........................... - 654 zł
2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę .................................. 187.211 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność,
o kwotę .........................................................
....................................................... - 17.688 zł
w tym: § 4430 o kwotę - 17.341,19 zł
§ 4740 o kwotę - 346,81 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę
........................................................... - 169.523 zł
rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
o kwotę .........................................................
..................................................... - 168.869 zł
w tym: § 3110 o kwotę - 163.803 zł
§ 4210 o kwotę - 1.866 zł
§ 4300 o kwotę - 1.000 zł
§ 4410 o kwotę - 500 zł
§ 4700 o kwotę - 700 zł
§ 4750 o kwotę - 1.000 zł
rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczace w zajeciach
w centrum integracji społecznej, § 4130
o kwotę ........................... - 654 zł
II. własnych:
3) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę .................................
- 68.219 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę
.......................................................... - 68.219 zł
rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe, § 2030 o kwotę ...........................
.......................................................................
- 10.000 zł
rozdział 85216 - Zasiłki stałe, § 2030 o kwotę
.................................................... - 41.542 zł
rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 2030 o kwotę ............................
- 5.839 zł
rozdział 85295 - Pozostała działalność,
§ 2030 o kwotę .....................................
- 10.838 zł
4) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ...................................
- 68.219 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę
........................................................... - 68.219 zł
rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe, § 3110 o kwotę ....................
......................................................................
........ - 10.000 zł
rozdział 85216 - Zasiłki stałe, § 3110 o kwotę
..................................................... - 41.542 zł
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rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 4010 o kwotę ...........................
- 5.839 zł
rozdział 85295 - Pozostała działalność,
§ 3110 o kwotę ......................................
- 10.838 zł
5) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę .............................. - 1.898 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej, § 2030 o kwotę ...............................................................
..................................... - 1.898 zł
6) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ................................. - 1.898 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej, § 4130
o kwotę .......................................................
............................................ - 1.898 zł
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7) Po dokonanych zmianach w budżecie
gminy na 2010r. zmienia się załączniki do
uchwały Nr XI/86/2009 Rady Gminy w
Brodach z dnia 30 grudnia 2009r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Brody na 2010r,:
- Nr 6a „Dochody związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010r.” który
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- Nr 6b „Wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010r.” który
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Wójt Gminy Brody:
mgr Andrzej Przygoda
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Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 105/2010
Wójta Gminy Brody
z dnia 16 listopada 2010 r.
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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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