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UCHWAŁA NR XXXIX/154/09
RADY POWIATU W OPATOWIE
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Starachowickiemu zadania z zakresu
realizacji projektu pn. „Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części Województwa
Świętokrzyskiego”
Na podstawie art. 5 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 12
pkt. 8a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada
Powiatu uchwala, co następuje:

kowita wartość projektu z przewidywanymi
załoŜeniami wynosi 1 242 860 zł. (słownie:
milion dwieście czterdzieści dwa tysiące
osiemset sześćdziesiąt złotych). Termin przekazania dotacji ustalamy na rok 2010.”

§ 1. W załączniku do uchwały Nr IX/44/07
z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie powierzenia
Powiatowi Starachowickiemu zadania z zakresu
projektu pn. „Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte
piękno północnej części Województwa Świętokrzyskiego”, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Partnerzy zobowiązują się przekazać
Beneficjentowi dotację w wysokości 40 %
udziału własnego w projekcie w następującej
proporcji: - Powiat Konecki - 10 % - całkowitej
wartości projektu - Powiat Opatowski - 10 %
- całkowitej wartości projektu - Powiat
Ostrowiecki - 10 % - całkowitej wartości projektu - Powiat SkarŜyski - 10 % - całkowitej
wartości projektu, co stanowi kwotę 125 000 zł.
(słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z kaŜdego powiatu. Przewidywana cał-

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XX/79/08 Rady
Powiatu z dnia 06 lutego 2008 r.
§ 3. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do
zabezpieczenia w budŜecie powiatu niezbędnych
środków finansowych na realizację w/w projektu.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady:
Bogusław Włodarczyk
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UCHWAŁA NR XXXIX/159/09
RADY POWIATU W OPATOWIE
z dnia 30 listopada 2009 r.
trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budŜetu Powiatu Opatowskiego niepublicznym
szkołom i placówkom oświatowym
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12
pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 145, 146, art. 184
ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 190 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała określa tryb udzielania szkołom i placówkom, o których mowa w

§ 2 pkt 7 i 10, dotacji z budŜetu Powiatu Opatowskiego, sposób rozliczania tych dotacji oraz tryb i
zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliŜszego określenia o:
1) ustawie o systemie oświaty - naleŜy przez to
rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.),
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2) ustawie o finansach publicznych - naleŜy
przez to rozumieć ustawę z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
3) organie dotującym - naleŜy przez to rozumieć
Powiat Opatowski,
4) Zarządzie Powiatu - naleŜy przez to rozumieć
Zarząd Powiatu w Opatowie,
5) o systemie oświaty, prowadzący szkołę organie
prowadzącym - naleŜy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 82 ust. 1 ustawy
lub placówkę, o których mowa w pkt 7 i 10,
6) szkole lub placówce publicznej - naleŜy przez
to rozumieć szkołę lub placówkę, dla której
organem prowadzącym jest Powiat Opatowski lub najbliŜsza jednostka samorządu terytorialnego, odpowiadającą typem i rodzajem
szkole lub placówce niepublicznej dotowanej
przez Powiat Opatowski,
7) szkole - naleŜy przez to rozumieć niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy,
8) szkole dla młodzieŜy - naleŜy przez to rozumieć niepubliczną szkołę o uprawnieniach
szkoły publicznej, w której realizowany jest
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
9) szkole dla dorosłych - naleŜy przez to rozumieć niepubliczną szkołę o uprawnieniach
szkoły publicznej, nie wymienioną w pkt 8,
10) uczniu - naleŜy przez to rozumieć takŜe słuchacza lub wychowanka,
11) rzeczywistej liczbie uczniów (Ur) - naleŜy
przez to rozumieć liczbę osób, które były
uczniami szkoły lub placówki w danym miesiącu przez co najmniej 14 dni. W miesiącach
wakacyjnych, tj. w lipcu i sierpniu przyjmuje
się rzeczywistą liczbę uczniów, jak w miesiącu czerwcu,
12) okresie dotowania - naleŜy przez to rozumieć
okres odpowiadający liczbie miesięcy w danym roku budŜetowym, w którym szkoła lub
placówka funkcjonuje i otrzymuje dotacje.
Okres dotowania nie moŜe być dłuŜszy niŜ
12 miesięcy przypadających pomiędzy styczniem a grudniem danego roku budŜetowego,
13) wydatkach bieŜących - naleŜy przez to rozumieć wydatki bieŜące określone w ustawie o
finansach publicznych lub w akcie wykonawczym wydanym na podstawie delegacji zawartej w tej ustawie, ponoszone przez szkołę
publiczną w tym samym roku budŜetowym,
w którym stanowią one podstawę do ustalenia stawki dotacji,
14) dotacji - naleŜy przez to rozumieć dotację o
charakterze podmiotowym, której udzielenie
ma na celu dofinansowanie działalności bieŜącej dotowanej szkoły lub placówki w okresie dotowania,
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15) transzy dotacji (DT) - naleŜy przez to rozumieć miesięczną kwotę przekazywaną szkole
lub placówce w formie zaliczkowej, obliczaną
według wzoru: DT = SD x U gdzie SD = stawka dotacji naleŜna na jednego ucznia miesięcznie ustalona dla danego typu lub rodzaju szkoły albo placówki, U = liczba uczniów
danej szkoły lub placówki zgłoszona przez
organ prowadzący w miesiącu, w którym
wypłacana jest transza dotacji, w/g stanu na
pierwszy dzień tego miesiąca,
16) stawce dotacji (SD) - naleŜy przez to rozumieć wyraŜoną kwotowo miesięczną stawkę
dotacji przypadającą na 1 ucznia szkoły lub
placówki dotowanej przez Powiat Opatowski,
ustaloną na dany okres dotowania przez Zarząd Powiatu,
17) stawce dotacji dla szkół dla dorosłych (SDD)
- naleŜy przez to rozumieć miesięczną stawkę
dotacji na jednego ucznia szkoły dla dorosłych,
obliczaną według wzoru: SDD = WB x W%D
gdzie: WB = miesięczna wysokość wydatków
bieŜących - w przeliczeniu na 1 ucznia - ponoszonych przez szkołę publiczną odpowiadającą typem i rodzajem szkole niepublicznej
dla dorosłych, dla której ustalana jest stawka
dotacji, W%D = wskaźnik procentowy dla
szkół dla dorosłych, o którym mowa w pkt 19
oraz w § 5 ust. 1 pkt 2,
18) stawce dotacji dla szkół dla młodzieŜy oraz
placówek (SDM+P) - naleŜy przez to rozumieć miesięczną stawkę dotacji na jednego
ucznia szkoły dla młodzieŜy lub placówki, obliczaną według wzoru: SDM+P = SP x W%M+P
gdzie: SP = miesięczna wysokość kwoty
przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Opatowskiego (lub
najbliŜszej jednostki samorządu terytorialnego) na jednego ucznia szkoły lub placówki
publicznej odpowiadającej typem i rodzajem
szkole dla młodzieŜy lub placówce niepublicznej, dla której ustalana jest stawka dotacji, W%M+P = wskaźnik procentowy dla szkół
dla młodzieŜy lub placówek, o którym mowa
w pkt 20 oraz w § 5 ust. 1 pkt 1,
19) wskaźniku procentowym dla szkół dla dorosłych (W%D) - naleŜy przez to rozumieć wyraŜoną w procentach część wydatków bieŜących w przeliczeniu na jednego ucznia w
szkole publicznej odpowiadającej typem i
rodzajem szkole niepublicznej dla dorosłych,
dla której ustalana jest stawka dotacji,
20) wskaźniku procentowym dla szkół dla młodzieŜy oraz placówek (W%M+P) - naleŜy
przez to rozumieć wyraŜoną w procentach
część kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Opatowskiego lub najbliŜszej jednostki samorządu
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terytorialnego na jednego ucznia szkoły lub
placówki publicznej odpowiadającej typem i
rodzajem szkole dla młodzieŜy lub placówce
niepublicznej, dla której ustalana jest stawka
dotacji,
21) najbliŜszej jednostce samorządu terytorialnego - naleŜy przez to rozumieć najbliŜszą terytorialnie Powiatowi Opatowskiemu jednostkę samorządu terytorialnego, która jest
organem prowadzącym dla publicznej szkoły
lub placówki odpowiadającej typem i rodzajem szkole lub placówce niepublicznej funkcjonującej na terenie Powiatu Opatowskiego,
dla której ustalana jest stawka dotacji,
22) rachunku bankowym - naleŜy przez to rozumieć załoŜony przez organ prowadzący rachunek bankowy szkoły lub placówki słuŜący
dokonywaniu operacji finansowych związanych z prowadzeniem szkoły lub placówki,
§ 3. Dotacja przysługuje szkole lub placówce, o której mowa w § 2 pkt 7 i 8, funkcjonującej na terenie Powiatu Opatowskiego w okresie dotowania, pod warunkiem złoŜenia organowi dotującemu przez organ prowadzący - nie
później niŜ do 30 września roku poprzedzającego
okres dotowania - wniosku o dotację, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały uwzględniający następujące dane: - nazwę
i adres organu prowadzącego szkołę/placówkę,
- siedzibę szkoły/placówki, - typ i rodzaj szkoły/
placówki oświatowej, - numer i datę wydania
zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Opatowskiego, - numer i datę wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej - planowana liczba uczniów/wychowanków w okresie styczeń - sierpień oraz wrzesieńgrudzień - nazwę banku i numer rachunku bankowego szkoły/placówki - data i podpis osoby
upowaŜnionej.
§ 4.1. Wskaźniki procentowe, o których
mowa w § 2 pkt 19 i 20, dla szkół i placówek,
ustala się zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
z tym, Ŝe na kaŜdego ucznia:
1) szkoły dla młodzieŜy lub placówki przysługuje wskaźnik procentowy dla szkół dla młodzieŜy oraz placówek w wysokości 100 %, z
zastrzeŜeniem ust. 2,
2) szkoły dla dorosłych przysługuje wskaźnik
procentowy dla szkół dla dorosłych w wysokości 51 %.
2. Przy naliczaniu stawek dotacji dla poszczególnych typów szkół i placówek z zastosowaniem wskaźników procentowych, o których
mowa w ust. 1, naliczone kwoty zaokrągla się do
pełnych złotych.

– 264 –

Poz. 46

3. Ustala się następujący tryb określania
stawek dotacji obowiązujących w okresie dotowania:
1) stawki dotacji ustala Zarząd Powiatu na podstawie zasad określonych w ustawie o systemie oświaty oraz w niniejszej uchwale,
2) stawki dotacji dla szkół i placówek niepublicznych odpowiadających typem i rodzajem szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez Powiat Opatowski Zarząd
Powiatu ustala po otrzymaniu ostatecznej
wysokości części oświatowej subwencji
ogólnej naleŜnej Powiatowi Opatowskiemu
w okresie dotowania, na podstawie:
a) kwoty przewidzianej na jednego ucznia
danego typu i rodzaju szkoły lub placówki
w przekazanej z budŜetu państwa w
okresie dotowania części oświatowej
subwencji ogólnej - w przypadku ustalenia
stawki dotacji dla szkoły dla młodzieŜy lub
placówki,
b) kwoty wydatków bieŜących - w przeliczeniu na 1 ucznia - ustalonej na dany rok
budŜetowy w planie finansowym szkoły
publicznej odpowiadającej typem i rodzajem szkole niepublicznej, dla której
ustalana jest stawka dotacji - w przypadku
ustalania stawki dotacji dla szkoły dla dorosłych,
3) stawki dotacji dla szkół i placówek nie odpowiadających typem i rodzajem szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez
Powiat Opatowski Zarząd Powiatu ustala na
podstawie danych finansowych, o których
mowa w pkt 2 lit. a i/lub lit. b, przekazanych
przez najbliŜszą jednostkę samorządu terytorialnego,
4) w przypadku, o którym mowa w pkt 3, Przewodniczący Zarządu Powiatu:
a) zwraca się do innych jednostek samorządu
terytorialnego o udzielenie informacji dotyczących danych finansowych, o których
mowa w pkt 2 lit. a i/lub lit. b, aktualnych
w okresie dotowania,
b) po uzyskaniu informacji, o której mowa w
lit. a, ustala najbliŜszą jednostkę samorządu terytorialnego, której informacja będzie
stanowić podstawę do ustalenia stawki
dotacji dla danego typu i rodzaju szkoły
lub placówki obowiązującej w Powiecie
Opatowskim w okresie dotowania,
c) przedstawia Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia propozycje stawek dotacji na
dany okres dotowania dla poszczególnych
typów i rodzajów szkół lub placówek.
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5) Przewodniczący Zarządu Powiatu informuje
organ prowadzący o wysokości ustalonej dla
szkoły lub placówki stawki dotacji obowiązującej w okresie dotowania.

§ 9.1. Przeprowadzenie kontroli ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie przedmiotu kontroli w jednostce kontrolowanej oraz
dokonanie oceny kontrolowanego zakresu.

4. Do czasu ustalenia stawek dotacji dla
poszczególnych typów i rodzajów szkół lub placówek obowiązujących w danym roku budŜetowym, transze dotacji są przekazywane według
stawek dotacji, określonych dla roku poprzedzającego okres dotowania. Po ustaleniu stawek
dotacji obowiązujących w danym roku budŜetowym, transze dotacji wypłacone według stawek
określonych dla roku poprzedzającego okres
dotowania podlegają stosownemu wyrównaniu.

2. Kontrolę przeprowadza zespół kontrolny, złoŜony z pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie, powołany przez Zarząd Powiatu w Opatowie, zwany dalej kontrolującym.

§ 5.1. Dotacja jest przekazywana w formie
zaliczkowej w 12 transzach w terminie do ostatniego dnia kaŜdego miesiąca na rachunek bankowy, z zastrzeŜeniem ust. 2.
2. Warunkiem przekazania kolejnej transzy
dotacji jest: spełnienie ustawowych warunków
do otrzymania dotacji.
§ 6.1. Po zakończeniu danego roku budŜetowego, organ prowadzący składa organowi
dotującemu szkołę/ placówkę informację z rocznego wykorzystania przyznanej dotacji według
wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 7.1. Organowi dotującemu przysługuje
prawo kontroli prawidłowości wykorzystywania
przyznanych dotacji z budŜetu Powiatu Opatowskiego.
2. W przypadku stwierdzenia w trakcie
kontroli, o której mowa w ust. 1, nieprawidłowości w wyniku których wypłacono dotację w
nadmiernej wysokości, nadpłacona dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
3. Dotacja pobrana nienaleŜnie podlega
zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o
finansach publicznych.
§ 8. Tryb i zakres kontroli prawidłowości
wykorzystania przekazywanych dotacji z budŜetu
powiatu niepublicznym szkołom i placówkom
oświatowym. 1. Zakres kontroli obejmuje prawidłowość wykorzystywania dotacji przekazywanych z budŜetu Powiatu Opatowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym na
pokrycie ponoszonych przez nie wydatków bieŜących.

3. Bezpośredni nadzór i koordynację kontroli sprawuje Przewodniczący Zarządu Powiatu
w Opatowie.
§ 10. Kontrolę przeprowadza się w jednostce kontrolowanej, z zastrzeŜeniem § 24 ust. 1.
§ 11.1. Przewodniczący zespołu kontrolnego, na 3 dni przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, powiadamia kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie, zakresie,
trybie i czasie trwania kontroli.
2. Kontrolujący:
1) dokonuje w sposób obiektywny ustaleń kontroli oraz rzetelnie je dokumentuje,
2) sporządza protokół kontroli,
3) prowadzi postępowanie w sprawie zastrzeŜeń zgłoszonych do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
3. Kontrolujący ma prawo do:
1) swobodnego wstępu do jednostek kontrolowanych, z zachowaniem przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i słuŜbowej,
2) wglądu do dokumentów związanych z zakresem kontroli - z zachowaniem przepisów o
tajemnicy ustawowo chronionej - tj. dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania,
3) Ŝądania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych wyjaśnień,
4) zabezpieczania materiałów dowodowych,
5) przetwarzania do celów kontroli danych osobowych uczniów kontrolowanych szkół i placówek, z zachowaniem przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.
926 z późn. zm.).
§ 12. Kontrolujący podlega przepisom o
bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom
o postępowaniu z materiałami i dokumentami
ustawowo chronionymi, obowiązującymi w jednostce kontrolowanej.
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§ 13.1. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku
kontroli dowodów.
2. Kontrolujący moŜe Ŝądać od kierownika
jednostki kontrolowanej sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak równieŜ zestawień i obliczeń
opartych na dokumentach.
3. Zgodność odpisów i wyciągów z oryginałami oraz prawidłowość zestawień i obliczeń
potwierdza kierownik komórki organizacyjnej,
której one dotyczą.
§ 14. Kierownik jednostki, w której jest
przeprowadzana kontrola, jest zobowiązany do:
1) Przedstawiania - na Ŝądanie kontrolującego
- dokumentów i materiałów niezbędnych do
przeprowadzenia kontroli,
2) zapewnienia kontrolującemu warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzania
kontroli, a w szczególności niezwłocznego
przedstawienia kontrolującemu dokumentów
i materiałów oraz terminowego udzielania
wyjaśnień.
§ 15.1. Pracownicy jednostki kontrolowanej są zobowiązani udzielać, w wyznaczonym
terminie, wyjaśnień ustnych lub pisemnych
w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.
Z ustnych wyjaśnień kontrolujący sporządza,
w razie potrzeby, notatkę.
2. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez
pracowników jednostki kontrolowanej moŜe
nastąpić jedynie w przypadkach, gdy wyjaśnienia mogą dotyczyć faktów i okoliczności, których
ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną lub majątkową wezwanego do złoŜenia wyjaśnień, a takŜe jego małŜonka lub osobę
pozostającą z nim faktycznie we wspólnym poŜyciu, krewnych i powinowatych do drugiego
stopnia bądź osoby związane z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Kontrolujący,
przed przyjęciem wyjaśnień, jest obowiązany
poinformować składającego wyjaśnienia o prawie do odmowy ich udzielenia.
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§ 17. W razie ujawnienia w toku kontroli
okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia
na piśmie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w
Opatowie, który zawiadamia organ powołany do
ścigania przestępstw.
§ 18.1. Wyniki przeprowadzonej kontroli
kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
2. Protokół kontroli zawiera:
1) nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym
brzmieniu,
2) adres jednostki kontrolowanej,
3) imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej,
4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z
wymienieniem przerw w kontroli,
5) imiona i nazwiska kontrolujących oraz daty i
numery upowaŜnień do przeprowadzenia
kontroli,
6) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą,
7) opis załączników stanowiących część składową protokołu,
8) pouczenie o prawie, sposobie i terminie
zgłoszenia umotywowanych zastrzeŜeń, co
do ustaleń zawartych w protokole,
9) dane o liczbie egzemplarzy sporządzonego
protokołu oraz wzmiankę o doręczeniu jednego egzemplarza protokołu kierownikowi
jednostki kontrolowanej,
10) opis stanu faktycznego stwierdzonego w
toku kontroli, w zakresie dotyczącym przedmiotu kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości przedstawiony w sposób uporządkowany, zwięzły i przejrzysty,
11) parafy przewodniczącego zespołu kontrolującego i kierownika kontrolowanej jednostki
na kaŜdej stronie protokołu,
12) protokół kontroli moŜe takŜe zawierać wnioski pokontrolne.
3. Protokół kontroli powinien być sporządzony nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia
zakończenia kontroli.

3. Kontrolujący nie moŜe odmówić przyjęcia oświadczenia, jeŜeli ma ono związek z
przedmiotem kontroli.

§ 19.1. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i kierownik jednostki kontrolowanej, a w
razie jego nieobecności osoba pełniąca jego
obowiązki.

§ 16. W czasie kontroli kontrolujący, w
miarę potrzeby, informuje kierownika jednostki
kontrolowanej o ustaleniach wskazujących na
ujawnione nieprawidłowości i uchybienia w
działalności tej jednostki.

2. Kierownikowi jednostki kontrolowanej
lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje
prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu
kontroli, umotywowanych zastrzeŜeń, co do
ustaleń zawartych w protokole.
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3. ZastrzeŜenia, o których mowa w ust. 2,
naleŜy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli.
4. W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, o których
mowa w ust. 2, kontrolujący jest zobowiązany
dokonać ich analizy i w miarę potrzeby, podjąć
dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku
stwierdzenia zasadności zastrzeŜeń, zmienić lub
uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
5. W razie nieuwzględnienia zastrzeŜeń, w
całości lub w części, kontrolujący przekazuje na
piśmie stanowisko zgłaszającemu zastrzeŜenia.
6. Kierownikowi jednostki kontrolowanej
lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje
prawo złoŜenia wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości, opisanych w protokole kontroli, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania protokołu.
§ 20.1. Kierownik jednostki kontrolowanej
lub osoba pełniąca jego obowiązki moŜe odmówić podpisania protokołu kontroli składając, w
terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złoŜeniu wyjaśnienia kontrolujący czyni
wzmiankę w protokole.
3. Odmowa podpisania protokołu przez
osobę wymienioną w ust. 1 nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.
§ 21.1. W przypadku stwierdzenia w toku
kontroli istotnych uchybień, Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Opatowie, w terminie do
30 dni od daty podpisania protokołu, kieruje do
kierownika jednostki kontrolowanej wystąpienie
pokontrolne.
2. Wystąpienie pokontrolne powinno zawierać:
1) opis wyników kontroli ze wskazaniem
stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień,
2) wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień
oraz do usprawnienia badanej działalności,
3) pouczenie o prawie, sposobie i terminie
zgłoszenia umotywowanych zastrzeŜeń, co
do ocen zawartych w wystąpieniu - w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
4) pouczenie o obowiązku złoŜenia przez kierownika jednostki kontrolowanej informacji o
sposobie wykorzystania uwag i wykonania
wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich
działań - w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
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§ 22.1. Kierownik jednostki kontrolowanej,
w ciągu 7 dni od daty otrzymania wystąpienia
pokontrolnego, moŜe odwołać się do Zarządu
Powiatu w Opatowie od zawartych w wystąpieniu pokontrolnym ocen, uwag i wniosków.
2. Zarząd Powiatu w Opatowie rozpatruje
odwołanie w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.
3. Stanowisko Zarządu Powiatu w Opatowie
jest ostateczne i wraz z uzasadnieniem jest doręczane kierownikowi jednostki kontrolowanej.
§ 23.1. Dopuszcza się moŜliwość przeprowadzenia kontroli przy zastosowaniu trybu
uproszczonego polegającego na dokonywaniu
czynności kontrolnych w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Opatowie, w oparciu o dokumenty i wyjaśnienia przedstawione przez kierownika kontrolowanej jednostki na Ŝądanie
kontrolującego.
2. Uproszczony tryb kontroli moŜe być stosowany w szczególności w razie potrzeby:
1) zbadania określonych spraw wynikających ze
skarg i wniosków,
2) przeprowadzenia analizy dokumentów otrzymanych z jednostek podlegających kontroli.
§ 24.1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych
winno być egzekwowane i podlegać kontroli
sprawdzającej dla ustalenia:
1) stopnia realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych,
2) rzetelności odpowiedzi na polecenia pokontrolne,
3) zmiany zagadnień zakwestionowanych w
trakcie poprzedniej kontroli.
2. Zakres i tryb przeprowadzania kontroli
określone w niniejszej uchwale odnoszą się
równieŜ do kontroli wymienionej w ust. 1.
§ 25. Traci moc Uchwała Nr XVII/84/2000
Rady Powiatu w Opatowie z 19 kwietnia 2000r. w
sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji z
budŜetu powiatu niepublicznym szkołom o
uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom oświatowym.
§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 27. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady:
Bogusław Włodarczyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/159/09
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 30 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/159/09
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 30 listopada 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXIX/164/09
RADY POWIATU W OPATOWIE
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji
rządowej
Na podstawie art. 5 ust. 1, 3 i art. 12 pkt 8a
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z
późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. WyraŜa się wolę przyjęcia od Wojewody
Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu
administracji rządowej, wynikających z art. 30
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
§ 2.1. Przyjęcie zadań nastąpi na podstawie porozumienia zawartego przez Zarząd Powiatu z Wojewodą, regulującego w szczególności:
1) zlecanie zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzanie na potrzeby powiatowej komisji
lekarskiej badań specjalistycznych, w tym
psychologicznych i obserwacji szpitalnej,
osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie kosztów tych badań;

2) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej oraz pracownikom średniego
personelu medycznego wyznaczonym do
pracy w powiatowej komisji lekarskiej;
3) zwrot zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń wypłaconych lekarzom i średniemu
personelowi medycznemu biorącym udział w
pracach powiatowej komisji lekarskiej.
2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady:
Bogusław Włodarczyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/164/09
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 30 listopada 2009 r.

Porozumienie
zawarte w dniu ............................... 2009 r.
pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim BoŜentyną Pałką - Korubą zwanym dalej „Powierzającym” a Zarządem Powiatu Opatowskiego reprezentowanym przez:
1. .................................................
2. .................................................
działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr .................... z dnia ............................................ 2009 r.
zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia
23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.
206) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zawiera się
porozumienie następującej treści:
§ 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący
przejmuje do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej, określone w art. 30 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)
obejmujące:
1) zlecanie zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzanie na potrzeby powiatowej komisji
lekarskiej badań specjalistycznych, w tym
psychologicznych i obserwacji szpitalnej,
osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie kosztów tych badań;
2) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej oraz pracownikom średniego
personelu medycznego wyznaczonym do
pracy w powiatowej komisji lekarskiej;
3) zwrot zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń wypłaconych lekarzom i średniemu
personelowi medycznemu biorącym udział w
pracach powiatowej komisji lekarskiej
§ 2.1. Koszty wykonania badań specjalistycznych, o których mowa w § 1 pkt 1 powinny
być zgodne z cennikiem usług medycznych
obowiązującym w zakładzie opieki zdrowotnej,
do którego badana osoba została skierowana.
2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia
dla osób, o których mowa w § 1 pkt 2 powinna
być zgodna z kwotą wynagrodzenia ustalonego
na 2010 r. przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

3. Zwrot wypłaconego wynagrodzenia, o
którym mowa w § 1 pkt 3 powinien obejmować
faktyczną liczbę dni pracy w komisji i uwzględniać tylko stałe składniki wynagrodzenia.
§ 3.1. Na pokrycie kosztów wykonania zadań objętych porozumieniem, Powierzający
przekaŜe Przejmującemu dotację celową w wysokości 24.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia
cztery tysiące) w dz. 750 - administracja publiczna,
rozdz. 75045 - kwalifikacja wojskowa, § 2120 - dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na
zadania bieŜące realizowane przez powiat na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej.
2. Dotacja celowa zostanie przekazana w
terminie do dnia 31 stycznia 2010 r.
3. Rozliczenie dotacji celowej nastąpi w
terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia
kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.
4. Zmiana wysokości przekazanej dotacji
celowej zostanie dokonana na podstawie przedłoŜonego przez Przejmującego ostatecznego
rozliczenia kosztów wykonania porozumienia i
sporządzenia aneksu do zawartego porozumienia.
§ 4. Dotacja celowa niewykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
podlega zwrotowi do budŜetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
§ 5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem powierzonych zadań w imieniu Wojewody
Świętokrzyskiego sprawuje dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach.
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§ 6. Zmiana treści porozumienia wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

Poz. 47,48

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach - po
dwa dla kaŜdej ze stron.

§ 7. Porozumienie moŜe być rozwiązane
przez kaŜdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 10. Porozumienie wchodzi w Ŝycie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 8. Sprawy sporne wynikające z zawartego porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby dla siedziby Powierzającego.
PRZEJMUJĄCY
POWIERZAJĄCY
47

48
48

UCHWAŁA NR XLVI/315/2009
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 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. 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, 12, 13,
14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188
ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwala
się co następuje:

-

-

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/232/2009 Rady
Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia
2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Kazimierza Wielka na 2009 rok,
- w uchwale Nr XXXV/239/2009 z dnia 6 lutego
2009 r. w sprawie zmian w budŜecie Gminy
Kazimierza Wielka na 2009 rok,
- w uchwale Nr XXXVI/243/2009 z dnia 20 marca
2009 r. w sprawie zmian w budŜecie Gminy
Kazimierza Wielka na 2009 rok,
- w uchwale Nr XXXVIII/259/2009 z dnia 20 maja
2009 r. w sprawie zmian w budŜecie Gminy
Kazimierza Wielka na 2009 rok,
- w uchwale Nr XL/275/2009 z dnia 24 czerwca
2009 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy
Kazimierza Wielka na 2009 rok,
- w uchwale Nr XLI/285/2009 z dnia 17 lipca
2009 r. w sprawie zmian w budŜecie Gminy
Kazimierza Wielka na 2009 rok,
- w uchwale Nr XLII/288/2009 z dnia 12 sierpnia
2009 r. w sprawie zmian w budŜecie Gminy
Kazimierza Wielka na 2009 rok,

W uchwale Nr XLIII/290/2009 z dnia 25 września
2009 roku w sprawie zmian w budŜecie Gminy
Kazimierza Wielka na 2009 rok,
w uchwale Nr XLIV/304/2009 z dnia
29 października 2009 roku w sprawie zmian
w budŜecie Gminy Kazimierza Wielka na
2009 rok,
w uchwale Nr XLV/314/2009 z dnia
16 listopada 2009 roku w sprawie zmian
w budŜecie Gminy Kazimierza Wielka na
2009 rok,
wprowadza się następujące zmiany:
1) Zwiększa się dochody budŜetu gminy
- o kwotę 93 645,00 zł w tym:
a) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 16 759,00 zł
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierŜawy
składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
- w kwocie 16 759,00 zł;
b) w dziale 758 - RóŜne rozliczenia
- o kwotę 51 225,00 zł
§ 2920 - Subwencje ogólne z budŜetu
państwa - w kwocie 51 225,00 zł;
c) w dziale 801 - Oświata i wychowanie
- o kwotę 25 661,00 zł
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierŜawy
składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz
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innych umów o podobnym charakterze
- w kwocie 5 161,00 zł;
§ 0830 - Wpływy z usług - w kwocie
20 500,00 zł;
2) Zwiększa się wydatki budŜetu gminy
- o kwotę 125 593,00 zł w tym:
a) w dziale 600 - Transport i łączność
- o kwotę 15 000,00 zł
rozdział 60016 - Drogi publiczne
gminne - o kwotę 15 000,00 zł (z przeznaczeniem na wydatki majątkowe);
b) w dziale 750 - Administracja publiczna - o kwotę 15 300,00 zł
rozdział 75023 - Urzędy gmin - w
kwocie 15 300,00 zł (z przeznaczeniem na wydatki bieŜące);
c) w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
- o kwotę 102,00 zł
rozdział 75101 - Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz śądownictwa
- w kwocie 102,00 zł (z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń);
d) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
- o kwotę 1 200,00 zł
rozdział 75412 - Ochotnicze straŜe poŜarne - w kwocie 1 200,00 zł (z przeznaczeniem na wydatki bieŜące);
e) w dziale 801 - Oświata i wychowanie
- o kwotę 93 645,00 zł
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - o kwotę 31 225,00 zł (z przeznaczeniem na wynagrodzenia)
w rozdziale 80110 - Gimnazja - w
kwocie 20 000,00 zł (z przeznaczeniem na wynagrodzenia);
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - w kwocie 42 420,00 zł (z przenaczeniem na wydatki bieŜące);
f) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę
346,00 zł
w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i
wsi - w kwocie 346,00 zł (z przenaczeniem na wynagrodzenia i pochodne);
3) Zmniejsza się wydatki budŜetu gminy
o kwotę 31 948,00 zł w tym:
a) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
- o kwotę 15 000,00 zł
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rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - w kwocie
15 000,00 zł (wydatki majątkowe);
b) w dziale 750 - Administracja publiczna - o kwotę 15 300,00 zł
rozdział 75023 - Urzędy gmin - o kwotę 15 300,00 zł (wydatki majątkowe);
c) w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa i sadownictwa - o kwotę
102,00 zł
rozdział 75101 - Urzędy naczelnych
organów władzy pańswowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
- o kwotę 102,00 zł (wynagrodzenia);
d) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
- o kwotę 1 200,00 zł
w rozdziale 75412 - Ochotnicze straŜe
poŜarne - w kwocie 1 200,00 zł (wydatki majątkowe);
e) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę
346,00 zł
rozdział 90003 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę
346,00 zł (wydatki bieŜące);
4) Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/232/2009
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Kazimierza
Wielka na 2009 rok „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” otrzymuje brzmienie jak
w załączniku 1 do niniejszej uchwały,
5) Załącznik nr 3a do uchwały Nr XXXIV/232/2009
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Kazimierza
Wielka na 2009 rok „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku” otrzymuje
brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Magnes
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UCHWAŁA NR XXXIII/176/2009
RADY GMINY W CZARNOCINIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, 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; z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.
Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327) i art. 5
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z
2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Dz. U. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009r.
Nr 56, poz. 458) uchwala się co następuje:

1) § 1 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,04 zł. od 1 ha powierzchni,”
2) § 1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,86 zł. od
1 m2 powierzchni uŜytkowej,”
3) § 1 pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 3,43 zł. od 1 m2
powierzchni uŜytkowej;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnocinie.

§ 1. W uchwale Nr XXXII/165/2009 Rady
Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni od
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Lechosław Nawrot
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UCHWAŁA NR XXXVIII/188/09
RADY GMINY W GÓRNIE
z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/186/2009 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących
od 1 stycznia 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844)
uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 pkt 4 lit. E dla ciągników z innymi systemami zawieszenia kwotę podatku
2450 zł zastępuje się kwotą 2576,88 zł.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i na stronie internetowej Gminy.
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§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
1 stycznia 2010r. i z tym dniem ma zastosowanie
do podatku od środków transportowych.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Sikora
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UCHWAŁA NR XXXIII/163/09
RADY GMINY W KRASOCINIE
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. D
oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z późn. zm.) oraz art. 166 ust 1, art. 173 ust 1,
art. 174 ust 3, art. 184 ust 1, 2 i 3, art. 188 ust 2
pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z
późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/118/09 z dnia
5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu
gminy na 2009 rok wprowadza się następujące
zmiany:
1) Zwiększa się dochody budŜetu gminy o kwotę
6.055 zł w następujących działach:
a) Dział 756 - Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych
§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od osób fizycznych o kwotę 4.962 zł
b) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
§ 0970 - Wpływy z róŜnych dochodów
o kwotę 1.093 zł
2) Zmniejsza się wydatki budŜetu gminy o kwotę
128.970 zł w następujących działach:
a) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
§ 3030 - RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.945 zł
b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń o kwotę 1.554 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 46.850 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.800 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę
2.300 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o
kwotę 9.600 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę
700 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę
4.000 zł
§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę
1.000 zł
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
o kwotę 1.500 zł
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1.700 zł
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.400 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.820 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę
345 zł
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 293 zł
Rozdział 80104 - Przedszkola
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę
150 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę
800 zł
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§ 4410 - PodróŜe słuŜbowe krajowe
o kwotę 100 zł
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 148 zł
Rozdział 80110 - Gimnazja
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń o kwotę 1.500 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.500 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.950 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę
700 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia
o kwotę 2.575 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę
2.000 zł
§ 4430 - RóŜne opłaty i składki o kwotę
1.600 zł
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia
o kwotę 2.000 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych
o kwotę 3.200 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę
540 zł
Rozdział 80195 - Pozostała działalność
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę
3.500 zł
c) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia
o kwotę 1.000 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych
o kwotę 500 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę
400 zł
3) Zwiększa się wydatki budŜetu gminy o kwotę
135.025 w następujących działach:
a) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 69.660 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.200 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę
255 zł
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.300 zł
51
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§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 740 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę
135 zł
Rozdział 80104 - Przedszkola
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.200 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 1.500 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę
250 zł
Rozdział 80110 - Gimnazja
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.500 zł
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.550 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 300 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę
55 zł
b) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę
15.000 zł
c) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.500 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 740 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę
140 zł
§ 2. Ogółem zwiększa się plan budŜetu
gminy dochodów i wydatków o kwotę 6.055 zł.
BudŜet po wyŜej wymienionych zmianach wynosi
po stronie dochodów 31.306.387 zł, a po stronie
wydatków wynosi 33.909.621 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Czesław Sobczyk
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UCHWAŁA NR LII/292/09
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.); art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449), Rada Gminy
uchwala, co następuje:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

9/ grunty i budynki lub ich części zajęte na
ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego.
10/ budynki lub ich części zajęte na cele administracji publicznej.
§ 2. Zwolnienia o których mowa w § 1
pkt 1-4 nie obejmują budynków, gruntów i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
-

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
budynki mieszkalne jednorodzinne wykorzystywane przez osoby fizyczne,
grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na cele ochrony przeciwpoŜarowej,
grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do prowadzenia działalności kulturalnej,
grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby organizacji pozarządowych,
grunty, budynki i budowle słuŜące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę będące w wyłącznym posiadaniu Gminy Łagów,
grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
budynki lub ich części zajęte na punkty obsługi i aktywizacji bezrobotnych.

-

§ 3. Tracą moc:
Uchwała Nr II/9/06 Rady Gminy Łagów z dnia
5 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości,
Uchwała Nr XLVII/259/09 Rady Gminy Łagów
z dnia 27 lipca 2009 roku zmieniająca Uchwałę
Nr II/9/06 Rady Gminy Łagów z dnia 5 grudnia
2006 roku w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zdzisław Zwoliński
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UCHWAŁA NR XXXVIII/201/2009
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/191/2009 dotyczącej określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.

1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;
z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z
2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 8
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poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420), art. 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.
844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z

2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223
poz. 1463 oraz z 2009r. Nr 56, poz. 458) Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/191/2009 rada
Gminy w Waśniowie z dnia 11.12.2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych wprowadza
się następujące zmiany:
- załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w
Waśniowie Nr XXXVII/191/2009 z dnia
11.12.2009r. określający stawki podatku od
ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- równej lub wyŜszej niŜ 31 ton o liczbie osi
dwie otrzymuje brzmienie:

1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swoje regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polskę członkostwa w Unii Europejskiej
- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

Liczba
osi jezdnych

31

-

Poz. 53,54

Stawka podatku dla samochodów
Stawka podatku dla samochodów
z zawieszeniem pneumatycznym
z innymi systemami zawieszenia
lub zawieszeniem uznanym
osi jezdnych
za równowaŜne
(w zł)
(w zł)
Dwie osie
1 797,00
1960,00

równej lub wyŜszej niŜ 12 ton dla pojazdów o liczbie osi trzy i więcej:
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12

40

Stawka podatku dla samochodów
Stawka podatku dla samochodów
z zawieszeniem pneumatycznym
Liczba
z innymi systemami zawieszenia
lub zawieszeniem uznanym
osi jezdnych
osi jezdnych
za równowaŜne
(w zł)
(w zł)
Trzy osie i więcej
2000.00
2000.00

§ 2. Pozostałe zapisy są bez zmian.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia, nie wcześniej jednak
niŜ z dniem 1 stycznia 2010r.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Chamera

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Waśniowie.
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UCHWAŁA NR XXXI/196/09
RADY GMINY W WODZISŁAWIU
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 184 ust. 1, art. 188 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.
zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.1. W Uchwale Rady Gminy Wodzisław
Nr XXII/130/09 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 8

uchwalenia budŜetu gminy na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody
budŜetu gminy na rok 2009 w wysokości
18.539.620
2) § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki
budŜetu gminy na rok 2009 w wysokości
19.829.518
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
a) Deficyt budŜetu gminy w wysokości
1.289.898 zł który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych
kredytów
w
kwocie
1.039.227 zł.
- wolnych środków jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym
budŜetu j.s.t. wynikających z rozliczeń
kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych
- 250.671 zł.
b) Przychody budŜetu w wysokości
2.643.332 zł rozchody w wysokości 1.353.434 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5
4) § 7 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla: zakładów budŜetowych: przychody
- 1.871.791,80 zł. wydatki - 1.871.791,80 zł.
5) § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Dotacje celowe na łączną kwotę - 280.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
6) § 10 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
kredytów i poŜyczek zaciąganych na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu
budŜetu - w kwocie 1.039.227 zł
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów - w kwocie 1.353.434 zł.
2. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady
Gminy Wodzisław Nr XXII/130/09 z dnia 11 marca
2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na
rok 2009 dokonuje się następujących zmian:
1) Zwiększa się dochody budŜetowe o kwotę
- 21.108 z tego:
a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi, § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków
powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę - 10.400
b) Dział 900 - Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska, Rozdział 90095
- Pozostała działalność, § 0970 - wpływy z
róŜnych dochodów o kwotę - 10.708
2) Zmniejsza się dochody budŜetowe o kwotę
- 832.807 z tego:
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a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi, § 6208 - Dotacje rozwojowe o kwotę - 348.905
b) Dział 750 - Administracja publiczna, Rozdział 75023 - Urzędy gmin, § 6208 - Dotacje rozwojowe o kwotę - 306.106
c) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport, Rozdział 92695 - Pozostała działalność, § 6208
- dotacje rozwojowe o kwotę - 177.796
3. W załączniku Nr 2 do uchwały Rady
Gminy Wodzisław Nr XXII/130/09 z dnia 11 marca
2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na
rok 2009 dokonuje się następujących zmian:
1) Zwiększa się wydatki budŜetowe o kwotę
- 263.686
a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę
- 30.350
b) Dział 600 - Transport i łączność, Rozdział
60016 - Drogi publiczne gminne, § 4210
- zakup materiałów i wyposaŜenia - 10.000 zł,
§ 4270 - zakup usług remontowych
- 10.000 zł. i § 4300 - zakup usług pozostałych - 35.000 zł. ogółem o kwotę - 55.000
c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i
nieruchomościami, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę
- 22.850
d) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i
nieruchomościami, § 4300 - zakup usług
pozostałych o kwotę - 7.568
e) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa, Rozdział 75412
- Ochotnicze straŜe poŜarne, § 6230 - dotacja celowa z budŜetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę - 100.000
f) Dział 801 - Oświata i wychowanie, Rozdział 80113 - DowoŜenie uczniów do
szkół, § 4300 - zakup usług pozostałych
o kwotę - 29.918
g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 - Oświetlenie
ulic, placów i dróg, § 4260 - zakup energii
- 7.000 zł. i § 4300 - zakup usług pozostałych
- 6.000 zł. o kwotę - 13.000
h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 - Pozostała
działalność, § 4210 - zakup materiałów i
wyposaŜenia o kwotę - 5.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 8

2) Zmniejsza się wydatki budŜetowe o kwotę 1.175.385 z tego
a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych - 97.682 zł.
i § 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych - 348.905 zł. ogółem o kwotę
- 446.587
b) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział
01095 - Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę - 13.000
c) Dział 710 - Działalność usługowa, Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania
przestrzennego, § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę - 15.000
d) Dział 750 - Administracja publiczna, Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, § 4010
- wynagrodzenia osobowe o kwotę - 20.000
e) Dział 750 - Administracja publiczna, Rozdział 75023 - Urzędy gmin, § 6050 - wydatki
inwestycyjne jednostek budŜetowych
- 18.000 zł. i § 6058 - wydatki inwestycyjne
jednostek budŜetowych - 306.106 zł. ogółem o kwotę - 324.106
f) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne, § 6050 - wydatki
inwestycyjne jednostek budŜetowych
- 5.700 zł. i § 6060 - zakupy inwestycyjne
jednostek budŜetowych - 100.000 zł.
o kwotę - 105.700
g) Dział 757 - Obsługa długu publicznego,
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego, § 8070
- odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego o kwotę - 17.000
h) Dział 851 - Ochrona zdrowia, Rozdział
85195 - Pozostała działalność, § 6050
- wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę - 14.000
i) Dział 900 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, Rozdział 90095 - Pozostała
działalność, § 6050 - wydatki inwestycyjne
jednostek budŜetowych o kwotę - 24.500
j) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport, Rozdział 92695 - Pozostała działalność,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych - 17.696 zł. i § 6058 - wydatki
inwestycyjne jednostek budŜetowych
- 177.796 zł. ogółem o kwotę - 195.492
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4. W Uchwale Nr XXX/191/09 Rady Gminy
Wodzisław z dnia 29 października 2009r. w
sprawie zmian budŜetu i w budŜecie gminy na
2009r. w § 1 pkt 3 podpunkt 2) myślnik drugi
otrzymuje brzmienie „Dział 750 - Administracja
publiczna, Rozdział 75023 - Urzędy Gmin, § 6050
- wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych”
5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/130/09
Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009r.
pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach 2009-2011” po
dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.
6. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXII/130/09
Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009r.
pod nazwą „Zadania inwestycyjne roczne w
2009r.” po dokonanych zmianach otrzymuje
brzmienie według załącznika Nr 1a do niniejszej
Uchwały.
7. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/130/09
Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009r.
pod nazwą „Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009r.” po
dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.
8. Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXII/130/09
Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009r.
pod nazwą „Wydatki majątkowe na programy i
projekty realizowane ze środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2009r.” po dokonanych zmianach otrzymuje
brzmienie według załącznika Nr 2a do niniejszej
Uchwały.
9. Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XXII/130/09
Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009r.
pod nazwą „Wydatki bieŜące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2009r.” po dokonanych zmianach otrzymuje
brzmienie według załącznika Nr 2b do niniejszej
Uchwały.
10. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/130/09
Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009r.
pod nazwą „Przychody i rozchody budŜetu w
2009r. po dokonanych zmianach otrzymuje
brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej
Uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 8

11. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/130/09
Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009r.
pod nazwą „Plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych na 2009r.” po dokonanych
zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika
Nr 4 do niniejszej Uchwały.
12. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXII/130/09
Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009r.
pod nazwą „Dotacje celowe” po dokonanych
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zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika
Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 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:
Iwona Pietras

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 8
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Załączniki do uchwały Nr XXXI/196/09
Rady Gminy w Wodzisławiu
z dnia 27 listopada 2009r.

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 8
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 8
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 8
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 8
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 8
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Załącznik Nr 1a

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 8
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Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 8
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Załącznik Nr 2a

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 8
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Załącznik Nr 2b

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 8
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Załącznik Nr 3

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 8
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Załącznik Nr 4

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 8
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Załącznik Nr 5

54

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 8
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UCHWAŁA NR XXXI/197/09
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 184 ust. 1, art. 188 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.
zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.1. W Uchwale Rady Gminy Wodzisław
Nr XXII/130/09 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie
uchwalenia budŜetu gminy na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody
budŜetu gminy na rok 2009 w wysokości
18.539.620
2) § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki
budŜetu gminy na rok 2009 w wysokości
19.829.518
2. W załączniku Nr 2 do uchwały Rady Gminy
Wodzisław Nr XXII/130/09 z dnia 11 marca 2009r.
55

w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na rok
2009 dokonuje się następujących zmian:
1) Zwiększa się wydatki budŜetowe o kwotę
- 5.000
a) Dział 801 - Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 4210
- zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę
- 4.000
b) Dział 801 - Oświata i wychowanie, Rozdział 80104 - Przedszkola, § 4210 - zakup
materiałów i wyposaŜenia o kwotę - 1.000
2) Zmniejsza się wydatki budŜetowe o kwotę
- 5.000 z tego
a) Dział 750 - Administracja publiczna, Rozdział 75022 - Rady Gmin, § 3030 - róŜne
wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę
- 5.000
Przewodniczący Rady Gminy:
Iwona Pietras
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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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