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UCHWAŁA NR XXXVIII/74/2009
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2009 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 179
i 184 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249
poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały
Nr XXVII/82/2008 Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia
budŜetu na 2009 rok Rada Miejska Daleszyce,
uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetu
Miasta i Gminy o kwotę 12.431,00 zł do kwoty
37.714.851,72 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetu
Miasta i Gminy o kwotę 12.431,00 zł do kwoty
38.395.210,47 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2010
i po 2010 roku o kwotę 371.979,00 zł do kwoty
5.180.296,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do
niniejszej uchwały.
§ 6. Zmniejsza się plan dotacji celowych
o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 1.271.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
§ 7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 rok o kwotę
95.000,00 zł do kwoty 538.000,00 zł - zgodnie z
załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 3. Dokonuje się zmiany w zakresie przychodów - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podpięcia.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 50.328,00 zł do
kwoty 1.378.333,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4
do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jan Komisarczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 73

– 3827 –

Poz. 537
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UCHWAŁA NR XXXVIII/76/09
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2010r.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U.
z 2007r. Nr 70 poz. 43 z późn. zm.) oraz art. 10
ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz.
1485), art. 6 ust. 1 i 2, art. 9 ust. 1 i 2 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia
29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493),
Rada Miasta i Gminy Daleszyce uchwala co
następuje:

§ 2. Za udział w posiedzeniu Miejsko
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie jej członkowie
otrzymują wynagrodzenie w wysokości 140 zł
brutto.

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Daleszyce na 2010r. stanowiący załącznik do
uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w
Daleszycach.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jan Komisarczyk
Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/76/09
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia 30 grudnia 2009r.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
i Przemocy w Rodzinie na rok 2010 na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
Na podstawie ustawy z dnia 26 października
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst z 2002r
Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z poź. zm) zobowiązano
organy samorządu terytorialnego do realizacji
zadań w ramach Miejsko Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomani i przemocy w rodzinie.
Do najwaŜniejszych zadań w tym zakresie zaliczono:
1. Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzaleŜnionych od alkoholu,
narkotyków i innych środków odurzających.
2. Pomoc psychologiczna - społeczna, edukacyjna i materialna dla osób współuzaleŜnionych od alkoholu i narkotyków.
3. Organizowanie pomocy psychologicznoprawnej ofiarom przemocy.

4. Profilaktyka uzaleŜnień i przemocy wśród
dzieci i młodzieŜy.
5. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i
cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaŜy
napojów alkoholowych przeznaczonych do
spoŜycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaŜy, kontrola zasad obrotu tymi napojami.
Zadania te realizowane będą poprzez działalność
Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
I

W skład Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzi
8 osób.
Wszyscy członkowie komisji są przeszkoleni
w zakresie profilaktyki i związywania problemów alkoholowych.
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W ramach komisji działają dwa zespoły problemowe:
- Zespół orzekający o zastosowaniu leczenia
- Zespół kontrolny placówek handlujących
alkoholami
- Punkt konsultacyjny.
Pomoc terapeutyczna dla uzaleŜnionych
świadczona jest głównie przez psychoterapeutę z Ośrodka Terapii UzaleŜnień w Kielcach - Roman Reniecki pracujący MGOK
w Daleszycach ul. Chopina 25.
Pomoc psychologiczno-społeczna, edukacyjna i materialna dla osób współuzaleŜnionych
od alkoholu i narkotyków mieszcząca się w
Ośrodku Terapii UzaleŜnień Kielce, ul. Jana
Nowaka Jeziorańskiego 65.

Poz. 538

II. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjęty w Urzędzie
Miasta i Gminy Daleszyce ewaluowany
będzie poprzez:
- propozycje szkół z terenu przedkładane
MGKRPA w Daleszycach dotyczącego
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy, agresji
wśród dzieci i młodzieŜy.
- dane statystyczne dotyczące problemów
alkoholowych wynikających z pracy
MGKRPA, policją, słuŜb porządkowych,
pogotowia, pielęgniarek środowiskowych i innych instytucji.
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UCHWAŁA NR XLVI/384/2009
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art. 18. ust. 2. pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 z późn. zmianami) Rada Miejska
uchwala co następuje:

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Roczne
stawki opłat w wysokości określonej w ust 1
obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym”
3) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Za
umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
przez okres krótszy niŜ rok, opłata obliczana
jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 1. W uchwale Nr XXIII/167/2004 Rady
Miejskiej w Opatowie z dnia 16 lipca 2004r
w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa
drogowego wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Przy
umieszczeniu urządzeń wodociągpwych i
kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50 % stawek określonych w pkt. 1, 2, 3”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie 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 XLVI/386/2009
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Opatów na 2009 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. 165, art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2014 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Opatowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf
6208 o kwotę 1 zł.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 6058
o kwotę 1 zł.
§ 3.1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011” do uchwały Nr XXXIII/256/2008 Rady

Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia 2008
roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Opatów na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i
projekty realizowane ze środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2009 rok” do uchwały Nr XXXIII/256/2008 Rady
Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia 2008
roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Opatów na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4a „Wydatki bieŜące na
programy i projektu realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2009 rok” do uchwały Nr XXXIII/256/2008
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Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2008 roku w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Opatów na
2009 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3
do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4b „Wydatki majątkowe na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2009 rok” do uchwały Nr XXXIII/256/2008
Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia
2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Opatów na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Poz. 540

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały
sprawować będzie Komisja BudŜetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej
w Opatowie.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 73

– 3850 –

Poz. 540
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/386/2009
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI/386/2009
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok
w zł
L.p.
I

II

Źródła finansowania
Ogółem wydatki bieŜące
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki majątkowe
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Wydatki w roku
budŜetowym
2009
229 432
0
20 401
209 031
1 022 301
408 966
0
613 335
1 251 733
408 966
20 401
822 366

Planowane wydatki budŜetowe na realizację
zadań programu w latach 2010-2011
Razem
2010 rok
2011 rok
2010-2011
124 258
0
124 258
0
0
0
18 639
0
18 639
105 619
0
105 619
2 654 860
4 524 867
7 179 727
1 061 944
1 809 947
2 871 891
0
0
0
1 592 916
2 714 920
4 307 836
2 779 118
4 524 867
7 303 985
1 061 944
1 809 947
2 871 891
18 639
0
18 639
1 698 535
2 714 920
4 413 455
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVI/386/2009
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLVI/386/2009
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

540

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 73

– 3854 –

Poz. 541

541
541

UCHWAŁA NR XLVI/387/2009
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Opatów na 2009 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. 165, art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Opatowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych odpowiednio:
- w dziale 758 rozdział 758 02 paragraf 2750
o kwotę
56 225 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 6260
o kwotę
10 000 zł.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych odpowiednio:
- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 6050
o kwotę
10 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 2480
o kwotę
31 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 15 paragraf 4260
o kwotę
25 225 zł.

§ 3. Załącznik Nr 10 „ Dotacje podmiotowe
w 2009 roku” do uchwały Nr XXXIII/256/2008
Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2008 roku w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Opatów na
2009 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały
sprawować będzie Komisja BudŜetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej
w Opatowie.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/387/2009
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.
w złotych
Lp.
1
1
2
3

541

Dział
2
921
921
754

Rozdział
3
921 09
921 16
754 12

Nazwa instytucji
4
Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie
Biblioteka Publiczna w Opatowie
Ochotnicze StraŜe PoŜarne
Ogółem

Kwota dotacji
5
1 041 000
339 000
6 000
1 386 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 73

– 3855 –

Poz. 542

542
542

UCHWAŁA NR XLVI/388/2009
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 5 stycznia 2010 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Opatów na 2009 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. 165, art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Opatowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budŜetowych w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf
0770 o kwotę 137 500 zł.
§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych w dziale 010 rozdział 010 95 paragraf
6050 o kwotę 137 500 zł.
§ 3.1. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne
roczne w 2009 roku” do uchwały Nr XXXIII/256/2008
Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia
2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Opatów na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011” do uchwały Nr XXXIII/256/2008 Rady
Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia 2008 roku w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Opatów na
2009 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały
sprawować będzie Komisja BudŜetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej
w Opatowie.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak

Dziennik Urzędowy
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Poz. 542
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/388/2009
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 5 stycznia 2010 r.
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Poz. 542
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI/388/2009
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 5 stycznia 2010 r.

542
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543
543

UCHWAŁA NR XLVI/389/2009
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Opatów na 2009 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. 165, art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Opatowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych w dziale 921 rozdział 921 16 paragraf
2320 o kwotę 5 000 zł.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych w dziale 921 rozdział 921 16 paragraf 2480
o kwotę 5 000 zł.
§ 3. Załącznik Nr 10 „Dotacje podmiotowe
w 2009 roku” do uchwały Nr XXXIII/256/2008
Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2008 roku w

sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Opatów na
2009 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały
sprawować będzie Komisja BudŜetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej
w Opatowie.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/389/2009
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.
w złotych
Lp.
1
1
2
3

543

Dział
2
921
921
754

Rozdział
3
921 09
921 16
754 12

Nazwa instytucji
4
Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie
Biblioteka Publiczna w Opatowie
Ochotnicze StraŜe PoŜarne
Ogółem

Kwota dotacji
5
1 041 000
344 000
6 000
1 391 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 73

– 3860 –

Poz. 544

544
544

UCHWAŁA NR XXXVII/203/2009
RADY GMINY W MIRCU
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity z 2001 roku (Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165,
art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 13 Ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249 poz. 2104 z póŜn. zm.) Rada Gminy
uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budŜecie gminy
na 2009 rok, a mianowicie:
1) Dokonuje się zmian w planie dochodów
budŜetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Dokonuje się zmian w planie wydatków
budŜetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3) Dokonuje zmiany treści zapisu § 10 uchwały
Nr XXVII/152/2009 Rady Gminy w Mircu
z dnia 04 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Mirzec na rok 2009, który
otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu kredytów
zaciąganych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu
budŜetu - w kwocie 2 110 498 zł;

w tym kredyty, zaciągane w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej – w kwocie
1 138 622 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - w kwocie
1 403 332 zł;
w tym kredyty, zaciągane w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej – w kwocie 0 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Mircu:
Jan Kruk
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/203/2009
Rady Gminy w Mircu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
Dział
020

Rozdział

Paragraf

02001
0750
700
70005
0910
750
75011
2360
75023
0970
756
75601
0350
0910

Treść
Kwota
Leśnictwo
1 150,00
Gospodarka leśna
1 150,00
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samo- 1 150,00
rządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Gospodarka mieszkaniowa
26,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
26,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
26,00
Administracja publiczna
1 700,00
Urzędy wojewódzkie
- 600,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu ad- - 600,00
ministracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
2 300,00
Wpływy z róŜnych dochodów
2 300,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających - 9 476,00
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 3 849,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
- 3 499,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- 350,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 73
75615
0320
0330
0910
75616
0690
0910
75618
0410
0480
0590
0910
801
80104
0970
80110
0970
80114
0970
80148
0830
0970
852
85212
0920
85214
0920
0970
85219
0970
85228
8330

– 3861 –

Poz. 544

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Podatek rolny
Podatek leśny
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z róŜnych opłat
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Oświata i wychowanie
Przedszkola
Wpływy z róŜnych dochodów
Gimnazja
Wpływy z róŜnych dochodów
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Wpływy z róŜnych dochodów
Stołówki szkolne
Wpływy z usług
Wpływy z róŜnych dochodów
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Pozostałe odsetki
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Pozostałe odsetki
Wpływy z róŜnych dochodów
Ośrodki pomocy społecznej
Wpływy z róŜnych dochodów
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z usług
Razem

- 128,00
- 200,00
50,00
22,00
- 3 600,00
400,00
- 4 000,00
- 1 899,00
- 3 500,00
1 000,00
600,00
1,00
- 8,00
- 260,00
- 260,00
- 450,00
- 450,00
- 50,00
- 50,00
752,00
252,00
500,00
7 860,00
800,00
800,00
1 040,00
40,00
1 000,00
20,00
20,00
6 000,00
6 000,00
1252,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/203/2009
Rady Gminy w Mircu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
Dział
801

Rozdział

Paragraf

80103
4010
4110
80148
4220
851
85154
4210

Treść
Oświata i wychowanie
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Stołówki szkolne
Zakup środków Ŝywności
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Razem:

544

Wartość
252,00
0,00
144,00
- 144,00
252,00
252,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 252,00

Dziennik Urzędowy
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Poz. 545,546

545
545

UCHWAŁA NR XXXVII/204/2009
RADY GMINY W MIRCU
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budŜetowego 2009
Na postawie art. 191 ust. 2 i 3 Ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249
poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co
następuje:

2009 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
Uchwały

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budŜetowego 2009
oraz określa się ostateczne terminy dokonania
wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu:
Jan Kruk

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków
niewygasających z upływem roku budŜetowego

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/204/2009
Rady Gminy w Mircu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM
Lp.
Wyszczególnienie
1. Opracowanie projektu miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego gminy
2. Przebudowa placu ćwiczebnego przy OSP OstroŜanka

Kwota (w zł) Termin realizacji
88.360,30.06.2010 r.
1 477,30.05.2010 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/204/2009
Rady Gminy w Mircu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM
Dz.
710

Rozdz.

§

71004
4300
754
75412
6050

Wyszczególnienie
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup usług pozostałych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Ochotnicze StraŜe PoŜarne
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

Kwota (w zł)
88.360,88.360,88.360,1 477,1 477,1 477,-

545

546
546

UCHWAŁA NR XXXVII/205/2009
RADY GMINY W MIRCU
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania UzaleŜnieniom na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 2001 roku (Dz. U. Nr 142

poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 lipca 2002 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 73

– 3863 –

Poz. 546,547

W zadaniu: „Utrzymanie Świetlicy - zakup
środków czystości i artykułów spoŜywczych
dla dzieci korzystających ze świetlicy”. Kwotę
2000 zł zastępuje się kwotą 2460 zł.
4) w pkt.3 „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej a w szczególności dla dzieci i młodzieŜy”.
W zadaniu: „Zajęcia profilaktyczne z młodzieŜą gimnazjum i szkół podstawowych
- realizacja programu ,,Veto”, „Aids”. Kwotę
1080 zł zastępuje się kwotą 880 zł.
W zadaniu: „Programy profilaktyczne dla
dzieci i młodzieŜy”. Kwotę 4000 zł zastępuje
się kwotą 4700 zł.
W zadaniu: „Organizowanie dla dzieci z rodzin patologicznych wypoczynku letniego i
zimowego oraz wycieczek krajoznawczych”.
Kwotę 5440 zł zastępuje się kwotą 4890 zł.
5) w pkt.4 „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych”.
W zadaniu: Współpraca z Izbą Wytrzeźwień
w Ostrowcu Świętokrzyskim likwiduje się
niewykorzystaną kwotę 1000 zł.

holizmowi (Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami). Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje zmian - w Gminnym Programie Przeciwdziałania UzaleŜnieniom na 2009 rok
stanowiący załącznik do uchwały Nr XXVII/153/2009
Rady Gminy w Mircu z dnia 4 lutego 2009 roku:
1) zmienia się kwotę zaplanowaną na realizacje
Gminnego Programu Przeciwdziałania UzaleŜnieniom na 2009 rok z kwoty 62 000 zł na
64 000 zł.
2) w pkt.1 „Zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzaleŜnionych od alkoholu”.
W zadaniu: „Diagnozowanie osób uzaleŜnionych od alkoholu ze wskazaniem rodzaju zakładu leczniczego”. Kwotę 2340 zł zastępuje
się kwotą 2930 zł.
W zadaniu: „Zakup biletów na dojazdy do
Centrum Leczenia UzaleŜnień w Starachowicach”. Kwotę 1000 zł zastępuje się kwotą
1320 zł.
W zadaniu: „Działalność i doposaŜenie świetlicy i Punktu Konsultacyjnego oraz zakup
nagród za udział w organizowanych konkursach na temat uŜywek”. Kwotę 2000 zł zastępuje się kwotą 4900 zł.
3) w pkt. 2 „Udzielanie rodzinom, w których
występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”
W zadaniu: „Utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą”. Kwotę
6120 zł zastępuje się kwotą 5400 zł.
W zadaniu: „Zwrot kosztów za dojazdy na
szkolenia” – likwiduje się niewykorzystaną
kwotę 500 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy w Mircu:
Jan Kruk
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UCHWAŁA NR XXXVIII/192/2009
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany budŜetu Gminy Waśniów na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166
ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1,
pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 13, 14, 15,
ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2,
art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249,

poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się dochody budŜetu Gminy
o kwotę
685.019,36 zł
w tym:
- w dziale 758 RóŜne rozliczenia, rozdz. 75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2750 Środki
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na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę
83.775,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.
80101 Szkoły Podstawowe § 6208 Dotacje
rozwojowe o kwotę
601.244,36 zł

-

§ 2.1. Zmniejsza się dochody budŜetu
Gminy o kwotę
300.000,00 zł
w tym:
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295
Pozostała działalność § 6630 Dotacje celowe
otrzymane z samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę
300.000,00 zł

-

-

-

2. Zwiększa się dochody budŜetu Gminy
o kwotę
300.000,00 zł
w tym:
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295
Pozostała działalność § 6300 Wpływy z tytułu
pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i
zakupów
inwestycyjnych
o
kwotę
300.000,00 zł
§ 3.1. Zwiększa się wydatki budŜetu Gminy
o kwotę
685.019,36 zł
w tym:
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdz.
60016 Drogi publiczne gminne § 4210 Zakup
materiałów i wyposaŜenia o kwotę 20.000,00 zł
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdz.
60016 Drogi publiczne gminne § 4300 Zakup
usług pozostałych o kwotę
42.185,00 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz.
75023 Urzędy Gmin § 4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.
80101 Szkoły Podstawowe § 6058 Wydatki
inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę
601.244,36 zł
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85121
Lecznictwo ambulatoryjne § 6050 Wydatki
inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę
11.590,00 zł
§ 4.1. Zmniejsza się wydatki budŜetu Gminy o kwotę
127.245,84 zł
w tym:
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdz.
60014 Drogi publiczne powiatowe § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę
32,67 zł

-

-

-

-

-

-

-
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w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.
80104 Przedszkola § 2310 Dotacje celowe
przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę
5.238,33 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.
80101 Szkoły Podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
45.589,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.
80101 Szkoły Podstawowe § 4110 Składki na
ubezpieczenie społeczne o kwotę 20.600,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.
80101 Szkoły Podstawowe § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę
6.060,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie,
rozdz.80101 Szkoły Podstawowe § 4120
Składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.638,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.
80101 Szkoły Podstawowe § 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 18.400,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.
80101 Szkoły Podstawowe § 4300 Zakup
usług pozostałych o kwotę
2.000,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.
80110 Gimnazja § 4210 Zakup materiałów i
wyposaŜenia o kwotę
2.000,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.
80114
Zespoły
obsługi
ekonomicznoadministracyjnej szkół § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę
1.442,00 zł
w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110
Świadczenia społeczne o kwotę 4.012,04 zł
w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4010
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
o kwotę
3.000,00 zł
w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze § 4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników o kwotę
7.420,00 zł
w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze § 4110 Składki na ubezpieczenie
społeczne o kwotę
1.170,00 zł
w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze § 4120 Składki na Fundusz Pracy
o kwotę
310,00 zł
w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295
Pozostała działalność § 3110 Świadczenia
społeczne o kwotę
4.333,80 zł
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§ 5.1. Zwiększa się wydatki budŜetu Gminy
o kwotę
127.245,84 zł
w tym:
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdz.
60016 Drogi publiczne gminne § 4270 Zakup
usług remontowych o kwotę
32,67 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz.
75023 Urzędy Gmin § 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę
5.238,33 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.
80101 Szkoły Podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
62.087,00 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.
80110 Gimnazja § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
27.583,00 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno–administracyjnej szkół § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
12.059,00 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4110
Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę
3.724,04 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
o
kwotę
3.288,00 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219
Ośrodki Pomocy Społecznej § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
7.420,00 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219
Ośrodki Pomocy Społecznej § 4110 Składki
na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4.740,52 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219
Ośrodki Pomocy Społecznej § 4120 Składki
na Fundusz Pracy o kwotę
186,95 zł
- dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219
Ośrodki Pomocy Społecznej § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę
886,33 zł
§ 6. Po stronie planu wydatków zmniejsza
się o kwotę
922.117,62 zł,
w tym:
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.
80101 Szkoły Podstawowe § 6050 Wydatki
inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę
722.117,62 zł
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85121
Lecznictwo ambulatoryjne § 6050 Wydatki
inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę
200.000,00 zł
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§ 7. Z budŜetu Gminy na 2009 rok wykreśla
się długoterminowy kredyt w wysokości
922.117,62 zł, planowany jako źródło sfinansowania wydatków wymienionych w § 6 niniejszej
uchwały.
§ 8. UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągania długu w wysokości 245.732,00 zł na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z
załącznikiem Nr 2 „Przychody i rozchody budŜetu
w 2009 roku” do niniejszej uchwały.
§ 9. Ulega zmianie treść załącznika Nr 3a
„Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku” do
uchwały budŜetowej Nr XXVII/136/08 z dnia
30.12.2008 roku i w to miejsce wprowadza się
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 10. Ulega zmianie treść załącznika Nr 10
„Plan przychodów i wydatków funduszy celowych w 2009 roku” do uchwały budŜetowej
Nr XXVII/136/08 z dnia 30.12.2008 roku i w to
miejsce wprowadza się załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 11. Ulega zmianie treść załącznika Nr 9
„Dotacje celowe” do uchwały budŜetowej
Nr XXVII/136/08 z dnia 30.12.2008r. i w to miejsce wprowadza się Załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 12. Ulega zmianie treść załącznika nr 7
„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych
na
podstawie
porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku” do uchwały budŜetowej
nr XXVII/136/2008 z dnia 30.12.2008r. i w to
miejsce wprowadza się załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 13. Ulega zmianie treść załącznika Nr 3
„Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” do uchwały
budŜetowej nr XXVII/136/2008 z dnia 30.12.2008r.
i w to miejsce wprowadza się załącznik nr 6 do
niniejszej uchwały.
§ 14. Ulega zmianie treść załącznika Nr 4
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” do uchwały
budŜetowej Nr XXVII/136/08 z dnia 30.12.2008r.
i w to miejsce wprowadza się Załącznik Nr 7 do
niniejszej uchwały.
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§ 15. Ulega zmianie treść załącznika Nr 3a
„Wydatki bieŜące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok”
i w to miejsce wprowadza się Załącznik Nr 7a do
niniejszej uchwały.
§ 16. Ulega zmianie treść załącznika Nr 4a
„Wydatki majątkowe na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok”
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do uchwały budŜetowej Nr XXVII/136/08 z dnia
30.12.2008r. i w to miejsce wprowadza się Załącznik 7b do niniejszej uchwały.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 18. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Waśniów:
Mirosław Chamera
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Załączniki do uchwały Nr XXXVIII/192/2009
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 30 grudnia 2009r.

Załącznik Nr 1
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 73

– 3869 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 73

– 3870 –
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Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 73

– 3871 –

Poz. 547

Załącznik Nr 3

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 73

– 3872 –

Poz. 547

Załącznik Nr 4

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 73

– 3873 –

Poz. 547

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 73

– 3874 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 73

– 3875 –
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Załącznik Nr 5

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 73

– 3876 –

Poz. 547

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 73

– 3877 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 73

– 3878 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 73

– 3879 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 73

– 3880 –
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Załącznik Nr 6

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 73

– 3881 –

Poz. 547

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 73

– 3882 –
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Załącznik Nr 7

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 73

– 3883 –

Poz. 547

Załącznik Nr 7a

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 73

– 3884 –

Poz. 547

Załącznik Nr 7b
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UCHWAŁA NR 64/2009
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika Dębowska – Sołtyk - sprawozdawca, Janina
Kopczyńska, Iwona Kudła, Joanna Marczewska,
Ewa Midura, Ireneusz Piasecki
na podstawie art. 12 ust 1, w związku z art. 11
ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992r, o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z
2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm) w wyniku
badania uchwały Nr XLI/352/09 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 12 listopada 2009 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budŜetu miasta na 2009 r. z powodu naruszenia
zasady równowagi budŜetowej oraz art. 184 ust. 1
pkt 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
postanawia
I.

Wskazać naruszenie prawa w uchwale
Nr XLI/352/09 Rady Miasta Sandomierza

z dnia 12 listopada 2009 roku zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu
miasta na 2009 r.
II. Wskazać sposób usunięcia nieprawidłowości
wymienionych w pkt I poprzez;
1. dokonanie zmian w budŜecie skutkujących doprowadzeniem do równowagi
budŜetowej,
2. dostosowanie kwoty limitów zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz kredytów i poŜyczek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów do kwoty planowanych do uzyskania przychodów z tytułu poŜyczek i emisji papierów
wartościowych.
III. Wskazać termin usunięcia nieprawidłowości
określonych w pkt I do dnia 31 grudnia 2009
roku

Uzasadnienie
W dniu 20 listopada 2009 r do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu wpłynęła uchwała Nr XLI/352/09
Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 listopada 2009
roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budŜetu miasta na 2009 r. i na podstawie art. 11
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z
2001 r. Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) została objęta
postępowaniem nadzorczym.
W § 1 przedmiotowej uchwały Rada Miasta
Sandomierza dokonuje zmian w budŜecie poprzez zmniejszenie przychodów w § 952 „Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na
rynku krajowym” o kwotę 206.076,21 zł oraz
zmniejszeniu przychodów w § 931 „Przychody ze
sprzedaŜy innych papierów wartościowych”
o kwotę 17.250.072,00 zł. Zgodnie z załącznikiem
do uchwały pn. „Przychody i rozchody budŜetu
w 2009 roku” przychody miasta zostały określone na kwotę 5.113.923,79 zł.
Na skutek dokonanej zmiany budŜet miasta po
stronie dochodowo – przychodowej zaplanowany został na kwotę 82.243.278,16 zł i jest o
17.456.148,21 zł niŜszy od kwoty wydatków i
rozchodów, których plan wynosi 99.699.426,37 zł.

W związku z powyŜszym w budŜecie miasta brak
jest pokrycia dla planowanych wydatków i rozchodów.
Kolegium stwierdziło jednocześnie Ŝe Rada Miasta
określiła w budŜecie limity zobowiązań z tytułu
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
kredytów i poŜyczek na sfinansowanie planowanego deficytu na kwotę 20.070.072 zł oraz limity
zobowiązań z w/w tytułu z przeznaczeniem na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów na kwotę 2.500.000 zł.
Zmniejszenie kwoty przychodów planowanych
do uzyskania z tytułu poŜyczek i emisji papierów
wartościowych bez dokonania zmian limitów
zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
stanowi naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 9 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Kolegium zwraca jednocześnie uwagę iŜ załączniki stanowiące integralną część uchwały powinny zawierać numerację wynikającą z kolejności ich załączenia do podejmowanej uchwały.
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Numery załączników do omawianej uchwały nie
muszą stanowić kontynuacji numeracji nadanej
im przy uchwale budŜetowej.

Poz. 548,549

Biorąc powyŜsze pod uwagę Kolegium postanowiło jak na wstępie.
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach: Henryk Rzepa
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UCHWAŁA NR 65/2009
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie stwierdzenia niewaŜności uchwały Nr XXXIII/248/09 Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Byszów
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie następującym:
Przewodniczący: Ireneusz Piasecki - Z-ca Prezesa
Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika Dębowska – Sołtyk - sprawozdawca, Iwona
Kudła, Ewa Midura,
Na podstawie art. 18 ust 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r,
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z
2001r, Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) oraz 91 ust 1

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz.
1591 z późn. zm)
postanawia
stwierdzić
niewaŜność
badanej
uchwały
Nr XXXIII/248/09 Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 30 listopada 2009 r, w sprawie rozpatrzenia
wniosku sołectwa Byszów w całości z powodu
naruszenia art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009
o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420).

Uzasadnienie
Uchwała Nr XXXIII/248/05 Rady Gminy w
Klimontowie z dnia 30 listopada 2009 r, w sprawie
rozpatrzenia wniosku sołectwa wpłynęła do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu w dniu
30 listopada 2009 r. Na podstawie art. 11 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych w związku
z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym została objęta postępowaniem nadzorczym, w wyniku którego stwierdzono, Ŝe Rada
Gminy w Klimontowie w § 1 przedmiotowej
uchwały przyjmuje do realizacji wniosek zebrania
wiejskiego Byszowa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2010 r. w wysokości 10.196,31 zł.
Jako podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej
uchwały wskazano art. 4 pkt 6 ustawy o funduszu
sołeckim, zgodnie z którym w przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje
ten wniosek w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Wskazano ponadto Ŝe uchwała została podjęta po rozpatrzeniu wniosku sołtysa wsi Byszów z
dnia 4 listopada 2009 r. o przywrócenie terminu do
złoŜenia wniosku o przyznanie środków z funduszu
sołeckiego dla sołectwa Byszów.

WyŜej wskazana ustawa o funduszu sołeckim nie
daje kompetencji Radzie Gminy do przywracania
terminu do złoŜenia przez sołtysa wniosku o
uzyskanie środków z funduszu sołeckiego. Nie daje
teŜ kompetencji sołtysowi do modyfikacji złoŜonego
wniosku. Zgodnie z art. 4 ust 2 w/w ustawy wniosek
danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Z uzasadnienia do poddanej nadzorowi uchwały
wynika Ŝe wniosek sołectwa Byszów został złoŜony po terminie i zawierał wskazanie planowanych do wydatkowania środków w wysokości
znacznie przewyŜszającej te środki które zostały
określone dla sołectwa.
Z nadesłanych w toku postępowania nadzorczego
przez Wójta Gminy Klimontów materiałów wynika Ŝe wniosek określał łączny koszt wnioskowanego dofinansowania na kwotę 88.000 zł. Kolegium Izby stwierdziło Ŝe zgodnie z art. 4 ust 5 i 6
ustawy o funduszu sołeckim sołtysowi przysługuje prawo do podtrzymania złoŜonego wniosku, który został odrzucony przez Wójta. Do wyłącznej właściwości rady gminy naleŜy rozpatrzenie tego wniosku. Wniosek ten jednak nie
powinien być modyfikowany przez sołtysa, gdyŜ
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zgodnie z w/w przepisami Rada ma rozpatrzeć
ten sam wniosek który odrzucił Wójt.

Poz. 549,550

Biorąc powyŜsze pod uwagę Kolegium orzekło
jak w sentencji.

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

Obrachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Kielcach w terminie
30 dni od dnia doręczenia.
Przewodniczący Kolegium
Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach: Ireneusz Piasecki
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UCHWAŁA NR 66/2009
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie następującym:
Przewodniczący: Ireneusz Piasecki - Zastępca
Prezesa Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika Dębowska – Sołtyk, Iwona Kudła
(sprawozdawca), Ewa Midura

Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 listopada
2009 r w sprawie nie wyraŜenia zgody na prowadzenie inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku Domu StraŜaka i Domu Kultury w Woli
Wiśniowskiej (2008-2010)”

na podstawie art. 18 ust.1 pkt. 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992r o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z
2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) w wyniku badania uchwały Nr LX/494/09

stwierdzić niewaŜność Uchwały Nr LX/494/09
Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 listopada
2009 r w sprawie nie wyraŜenia zgody na prowadzenie inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku Domu StraŜaka i Domu Kultury w Woli
Wiśniowskiej (2008-2010)” z powodu braku podstaw prawnych do jej podjęcia

postanawia

Uzasadnienie
Uchwała Nr LX/494/09 Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 23 listopada 2009 r w sprawie nie wyraŜenia zgody na prowadzenie inwestycji pod nazwą:
„Budowa budynku Domu StraŜaka i Domu Kultury w Woli Wiśniowskiej (2008-2010)”, wpłynęła
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
w dniu 3 grudnia 2009 roku.
Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
7 października 1992r o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r Nr 55, poz. 577 z
późn. zm.) została objęta postępowaniem nadzorczym, w wyniku którego stwierdzono, Ŝe Rada
Miejska w Staszowie w § 1 badanej uchwały nie
wyraŜa zgody na prowadzenie inwestycji wpisanej do budŜetu na 2009 r w załączniku nr 1 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” pod nazwą Budowa
budynku Domu StraŜaka i Domu Kultury w Woli
Wiśniowskiej (2008-2010)” i w § 2 zobowiązała
Burmistrza do przygotowania i przedłoŜenia

Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie
zmian w budŜecie na 2009 r polegających na
usunięciu zadania określonego w § 1. Jako podstawę do podjęcia uchwały Rada Miejska w Staszowie wskazała art. 18 ust.2 pkt 2 i pkt 9 lit e
ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (t.j. z 2001r Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.). Z w/w przepisu wynika, Ŝe do wyłącznej właściwości rady gminy naleŜy ustalenie
wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach
jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z
jego działalności, a takŜe podejmowanie uchwał
w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i
remontów o wartości przekraczającej granicę
ustaloną corocznie przez radę gminy.
Odnosząc się do powyŜszych ustaleń, uwzględniając obowiązujący stan prawny Kolegium,
stwierdziło co następuje:
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W zakresie uchwał budŜetowych i uchwał w
sprawie zmian budŜetu ustawodawca w art. 179
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104z późn. zm.)
jednoznacznie przypisał kompetencje do przygotowania projektu uchwały budŜetowej wraz z
objaśnieniami, a takŜe w sprawie zmian tej
uchwały organom wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego. TakŜe art. 60 ust. 2 pkt 4
ustawy o samorządzie gminnym stanowi, Ŝe
zgłaszanie propozycji zmian w budŜecie gminy
naleŜy do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego. W związku z obowiązującymi przepisami prawa podejmowanie zmiany w obowiązującej uchwale budŜetowej moŜe nastąpić z inicjatywy Burmistrza. Stosownie do uregulowań zawartych w art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym uchwalanie budŜetu gminy i jego
zmian naleŜy do wyłącznej właściwości rady gminy. Skoro Rada Gminy ostatecznie przyjmuje
uchwałę budŜetową to moŜe dokonać takŜe zmian
wykraczających poza zakres proponowany przez
Burmistrza w granicach obowiązujących ustaw.
JeŜeli Rada Miejska w Staszowie chciała wstrzymać realizację zadania podejmując decyzje o nie
wyraŜeniu zgody na prowadzenie inwestycji pod
nazwą „Budowa budynku Domu StraŜaka i Domu
Kultury w Woli Wiśniowskiej (2008-2010)”, to mogła dokonać stosownych zmian w uchwale budŜetowej tj. zmniejszyć kwoty wydatków inwestycyjnych i dokonać dalszych zmian w budŜecie celem
zachowania zasady równowagi budŜetowej. Na
podstawie art. 166 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację
programu, projektu lub zadania następuje w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej ich wykonanie.
Podkreślenia zdaniem Kolegium wymaga to, Ŝe
zgodnie z art. 165 ust. 3 ustawy o finansach publicznych to uchwała budŜetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budŜetowym.
Wszelkie zmiany dotyczące zaplanowanych w
uchwale budŜetowej inwestycji wieloletnich odbywać się mogą zatem wyłącznie w drodze
zmian tej uchwały, a nie w drodze podejmowania tzw „uchwał intencyjnych”. Intencyjność
badanej uchwały potwierdził przedstawiciel Rady
Miejskiej biorący udział w posiedzeniu kolegium.
Istotne zdaniem Kolegium są w rozpatrywanym
stanie faktycznym równieŜ okoliczności zaistniałe w związku z umieszczeniem tego zadania w
budŜecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok w
załączniku „Limity na wieloletnie programy inwestycyjne” pn „Budowa budynku Domu StraŜaka i

Poz. 550

Domu Kultury w Woli Wiśniowskiej (20082010)”. Na zadanie to wydatkowana juŜ została
kwota 72.590 zł. W 2009 roku planowano do wydatkowania 470.590 zł, natomiast planowane do
poniesienia wydatki w 2010 roku zakładano na
kwotę 956.820 zł. W projekcie budŜetu na 2010
rok złoŜonym przez Burmistrza Miasta i Gminy
Staszów w dniu 16 listopada 2009 roku zadanie
objęte badaną uchwałą widnieje jako planowane
do realizacji w latach 2008-2013. W piśmie przesłanym do Izby w dniu 14 grudnia 2009r Znak:
SOOI.0150-17/09 Burmistrz informuje, Ŝe na w/w
inwestycję zostały poniesione wydatki w wysokości 72.590 zł na opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z wszelkimi pozwoleniami oraz
została podpisana umowa na nadzór inwestorski. W dniu 28 grudnia 2009r do Izby Burmistrz
przesłał
kserokopię
podpisanej
w
dniu
23 grudnia 2009 r umowy z wykonawcą na wykonanie zadania pn. „Budowa budynku Domu
StraŜaka i Domu Kultury w Woli Wiśniowskiej –
stan zerowy”. Umowa została podpisana do
wysokości środków zabezpieczonych w budŜecie
2009 roku tj do kwoty 394.492,81 zł z terminem
zakończenia przedmiotu umowy do 30.06. 2010r.
Z § 15 pkt 2 lit. c umowy zawartej pomiędzy
Gminą Staszów a Panem Leszkiem Świątkiem
prowadzącym działalność pn Zakład Remontowo-Budowlany „Budkom” z siedzibą w Oleśnicy,
wynika Ŝe z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego będą naliczane kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w umowie, co stanowi kwotę
19.724,64 zł w stosunku do wartości umowy.
W konsekwencji powyŜszych okoliczności, naleŜy uznać Ŝe zobowiązania finansowe dotyczące
w/w inwestycji zostały juŜ zaciągnięte przez Miasto
i Gminę Staszów i usunięcie w/w zadania z budŜetu
2009r roku spowoduje brak moŜliwości realizacji
tych zobowiązań i naliczenie kar umownych.
Dlatego Kolegium zwraca uwagę na dyspozycję
art. 166 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
zgodnie z którą kolejne uchwały budŜetowe
określają nakłady na uruchomiony program,
projekt lub zadanie w wysokościach umoŜliwiających ich terminowe zakończenie.
W § 2 przedmiotowej uchwały Rada Miejska
zobowiązała Burmistrza do przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie na
2009 rok. W ocenie Kolegium takŜe brak jest
podstaw prawnych do wskazywania przez Radę
tego, Ŝe Burmistrz ma przygotować projekt
zmian w budŜecie. Z mocy prawa (w/w art. 179
ustawy o finansach publicznych i art. 60 ustawy o
samorządzie gminnym), wyłączne kompetencje w
zakresie proponowanych zmian naleŜą do organu
wykonawczego. Zobowiązywanie Burmistrza przez
Radę Miejską do przygotowania projektu uchwały
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w sprawie zmian w budŜecie nie znajduje umocowania w Ŝadnym z przepisów prawa.
Ponadto w dniu 3 grudnia 2009r do tutejszej Izby
wpłynęła skarga Burmistrza Miasta i Gminy Staszów na podjętą przez Radę Miejską w Staszowie
uchwałę Nr LX/494/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 listopada 2009 r w sprawie nie
wyraŜenia zgody na prowadzenie inwestycji pod
nazwą: „Budowa budynku Domu StraŜaka i Domu Kultury w Woli Wiśniowskiej (2008-2010)”.
Burmistrz w pkt 1 skargi podnosi, Ŝe Rada Miejska
nie posiada kompetencji do decydowania w kwestii
objętej uchwałą. Zdaniem Burmistrza Rada nie jest
umocowana do wskazywania organowi wykonawczemu konkretnego sposobu załatwiania sprawy,
moŜe jedynie wskazywać na kategorię zadań naleŜących do jego kompetencji. Burmistrz podnosi
ponadto, Ŝe w Gminie brak jest uchwały określającej wysokość sumy do której moŜe on samodzielnie
zaciągać zobowiązania w związku z czym w jego
ocenie Rada zezwoliła Burmistrzowi na zaciąganie
zobowiązań bez względu na ich wysokość. Zdaniem
skarŜącego art. 18 ustawy o samorządzie gminnym
wskazuje katalog zamknięty przypadków w których
Rada decyduje o podejmowaniu uchwał majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, zaś w sprawach nie wymienionych w art. 18
decyzje gospodarcze moŜe podejmować organ
wykonawczy, nawet jeŜeli przekraczają one zakres
zwykłego zarządu. Rozpatrując zarzuty przedstawione przez Burmistrza Kolegium stwierdziło, Ŝe

Poz. 550,551

Rada Miejska miała kompetencje do określenia jakie
zadania będą realizowane w gminie w danym roku
budŜetowym, jednakŜe podjęcie decyzji o usunięciu
danego zadania z realizacji w danym roku budŜetowym powinno nastąpić w drodze zmiany uchwały budŜetowej. W zakresie zarzutu Burmistrza
dotyczącego braku upowaŜnienia określającego
wysokość sumy, do której moŜe on samodzielnie
zaciągać zobowiązania, Kolegium stwierdziło, Ŝe
upowaŜnienie zostało zawarte w uchwale
Nr XLIII/357/08 Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie: uchwalenia
budŜetu Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok w
§ 11. Zostało ono udzielone na podstawie przepisów art. 184 ust.1 pkt 10 lit. a i art. 166 ust 1
ustawy o finansach publicznych. W związku z
czym upowaŜnienie do zaciągania zobowiązań
przez Burmistrza na omawiane zadanie inwestycyjne określone jest do wysokości kwot zawartych w
wieloletnim programie inwestycyjnym stanowiącym część składową uchwały budŜetowej.
W pkt 2 skargi Burmistrz podnosi, Ŝe Rada nie
ma ustawowej kompetencji do wprowadzania
zmian w budŜecie. Kolegium dokonując rozwaŜenia tego punktu uznało, Ŝe uchwała poddana
badaniu nie ma charakteru uchwały zmieniającej
budŜet. Uchwała ta wyraŜa jedynie wolę Rady
Miejskiej zgodnie z którą zadanie ma zostać usunięte z budŜetu gminy.
Biorąc powyŜsze pod uwagę Kolegium orzekło
jak w sentencji.

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

Obrachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Kielcach w terminie
30 dni od dani doręczenia.
Przewodniczący Kolegium
Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach: Ireneusz Piasecki
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UCHWAŁA NR 68/2009
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie następującym:
Przewodniczący: Ireneusz Piasecki - Z-ca Prezesa Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika Dębowska – Sołtyk - sprawozdawca, Iwona
Kudła, Ewa Midura,
Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 2 w związku z art. 12.
ust 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o re-

gionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z
2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
postanawia
uznać Ŝe, Rada Miasta Sandomierza doprowadziła
do zgodności z prawem uchwałę Nr XVL/352/2009
z dnia 12 listopada 2009 r, zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta w 2009 r,
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kowej w Kielcach Nr 64/2009 z dnia 16 grudnia
2009r, i w tym zakresie umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie
W dniu 16 grudnia 2009 r. Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie uznania uchwały
Nr XVL/352/2009 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 12 listopada 2009 r, zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta w 2009 r
za niewaŜną.
Nieprawidłowość zawarta w przedmiotowej
uchwale polegała na podjęciu jej z naruszeniem
zasady równowagi budŜetowej oraz określeniu
limitów zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów
do kwoty planowanych do uzyskania przychodów
z tytułu poŜyczek i emisji papierów wartościowych
tj. z naruszeniem art. 184 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia

30 czerwca 2005 r, o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
Uchwałą Nr 64/2005 z dnia 16 grudnia 2009 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
na podstawie art. 12 ust 1 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych wskazało powyŜszą nieprawidłowość a takŜe sposób i termin jej usunięcia.
W dniu 23 grudnia 2009 r. Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwały Nr XLIII/382/2009 oraz
Nr XLIII/384/ 2009, w sprawie zmian w budŜecie
miasta na 2009 r, w których uwzględniła postanowienia Kolegium Izby zawarte w uchwale
Nr 64/2009 dotyczące sposobu i terminu usunięcia wskazanych nieprawidłowości.
Biorąc powyŜsze pod uwagę Kolegium Izby postanowiło jak na wstępie.
Przewodniczący Kolegium
Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach: Ireneusz Piasecki
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OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE
z dnia 4 lutego 2010 r.
w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienaleŜących do
publicznego zasobu mieszkaniowego, połoŜonych na terenie Miasta Starachowice za rok 2009
Na podstawie art. 4a ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz.
266 z późn. zm.) i wejściem w Ŝycie z dniem
1 stycznia 2008r. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie
określenia danych dotyczących czynszów najmu

lokali mieszkalnych nienaleŜących do publicznego zasobu mieszkaniowego, połoŜonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz.
1873), ogłasza się zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienaleŜących do publicznego zasobu mieszkaniowego
za 2009 rok, połoŜonych na obszarze Miasta Starachowice, stanowiące niniejszy załącznik.
Prezydent Miasta:
Wojciech Bernatowicz
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce,
Nr 47124044161111000049541542 Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone 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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