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UCHWAŁA NR IV/14/2010
RADY MIASTA I GMINY W KAZIEMIRZY WIELKIEJ
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9
lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 166 ust.1, art. 184
ust. 1, pkt 7, 8, 10 lit. a i b ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz
w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222
ust.1, ust.2 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1,
ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
uchwala się co następuje:

-

-

-

§ 1. W uchwale nr XLIX/349/2010 Rady
Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok,
- w uchwale nr L/356/2010 Rady Miejskiej
w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 lutego 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok,
- w uchwale nr LI/362/2010 Rady Miejskiej
w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 marca 2010 r.

-

-

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok,
w uchwale nr LII/367/2010 Rady Miejskiej
w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok,
w uchwale nr LIII/371/2010 Rady Miejskiej
w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok,
w uchwale nr LIV/378/2010 Rady Miejskiej
w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 czerwca 2010
r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok,
w uchwale nr LV/388/2010 Rady Miejskiej
w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok,
w uchwale nr LVI/391/2010 Rady Miejskiej
w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 września
2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kazimierza Wielka na 2010 rok,
w uchwale nr LVII/406/2010 Rady Miejskiej
w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 października
2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kazimierza Wielka na 2010 rok,
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w uchwale nr LVIII/409/2010 Rady Miejskiej
w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok,
- w uchwale nr LIX/423/2010 Rady Miejskiej
w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 listopada
2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kazimierza Wielka na 2010 rok,
- w uchwale nr III/4/2010 Rady Miejskiej
w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok,
wprowadza się następujące zmiany:
1) Zwiększa się dochody budżetu gminy –
o kwotę 625 442,00 zł, w tym;
a) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 125 900,00 zł,
- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - o kwotę
125 900,00 zł,
§ 0690 – wpływy z różnych opłat
o kwotę 8 000,00 zł,
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- o kwotę 113 000,00 zł,
§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności o kwotę 3 700,00 zł,
§ 0920 – pozostałe odsetki o kwotę
1 200,00 zł,
b) dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 11 000,00 zł,
- rozdział 75023 – urzędy gmin - o kwotę 11 000,00 zł,
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
o kwotę 11 000,00 zł,
c) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa - o kwotę
4 000,00 zł,
- rozdział 75416 – Straż Miejska o kwotę 4 000,00 zł,
§ 0570 – grzywny, mandaty i inne
kary pieniężne od osób fizycznych
o kwotę 4 000,00 zł,
d) dział 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 428 000,00 zł,
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-

rozdział 75601 – wpływy z podatku
dochodowego od osób fizycznych
o kwotę 5 000,00 zł
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany
w formie karty podatkowej o kwotę
5 000,00 zł
- rozdział 75615 – wpływy z podatku
rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - o kwotę 29 000,00 zł,
§ 0320 – podatek rolny o kwotę
14 000,00 zł,
§ 0340 - podatek od środków transportowych o kwotę 11 000,00 zł,
§ 0910 – odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 4 000,00 zł,
- rozdział 75616 – wpływy z podatku
rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilnoprawnych, oraz
podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 78 000,00 zł,
§ 0320 – podatek rolny o kwotę
78 000,00 zł,
- rozdział 75618 – wpływy z innych
opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw o kwotę 23 000,00 zł,
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej
o kwotę 23 000,00 zł,
- rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 293 000,00 zł,
§ 0020 – podatek dochodowy od osób
prawnych o kwotę 293 000,00 zł,
e) dział 801 – oświata i wychowanie –
o kwotę 38 000,00 zł
- rozdział 80101 – szkoły podstawowe –
o kwotę 2 000,00 zł,
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- o kwotę 2 000,00 zł,
- rozdział 80104 – przedszkola – o kwotę 36 000,00 zł,
§ 0830 – wpływy z usług – o kwotę
36 000,00 zł,
f) dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego – o kwotę 18 542,00 zł,
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rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę
18 542,00 zł,
§ 2330 – dotacje celowe otrzymane od
samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządy terytorialnego o kwotę
18 542,00 zł.
2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy –
o kwotę 959 500,00 zł, w tym;
a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - o kwotę 6 000,00 zł,
- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - o kwotę
6 000,00 zł,
§ 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 2 000,00 zł,
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
- o kwotę 4 000,00 zł,
b) dział 020 – Leśnictwo - o kwotę 7 500,00 zł,
- rozdział 02001 – gospodarka leśna o kwotę 7 500,00 zł,
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- o kwotę 7 500,00 zł,
c) dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 30 000,00 zł,
- rozdział 40001 – dostarczanie ciepła o kwotę 30 000,00 zł,
§ 0830 – wpływy z usług - o kwotę
30 000,00 zł,
d) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 580 000,00 zł,
- rozdział 70005 – gospodarka gruntami
i nieruchomościami - o kwotę
580 000,00 zł,
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 580 000,00 zł,
e) dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 3 000,00 zł,
- rozdział 75023 – urzędy gmin - o kwotę 3 000,00 zł,
§ 0690 – wpływy z różnych opłat
o kwotę 3 000,00 zł,
f) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa - o kwotę
1 000,00 zł,
- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne - o kwotę 1 000,00 zł,
§ 0690 – wpływy z różnych opłat
o kwotę 1 000,00 zł,

Poz. 330

g) dział 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 292 000,00 zł,
- rozdział 75615 – wpływy z podatku
rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - o kwotę 100 000,00 zł,
§ 0310 – podatek od nieruchomości
o kwotę 100 000,00 zł,
- rozdział 75616 – wpływy z podatku
rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 192 000,00 zł,
§ 0310 – podatek od nieruchomości
o kwotę 104 000,00 zł,
§ 0340 – podatek od środków transportowych o kwotę 10 000,00zł,
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej
o kwotę 10 000,00 zł,
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 68 000,00 zł,
h) dział 801 – oświata i wychowanie –
o kwotę 40 000,00 zł
- rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół –
o kwotę 40 000,00 zł,
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- o kwotę 40 000,00 zł.
3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy –
o kwotę 5 000,00 zł, w tym;
a) dział 801 – oświata i wychowanie o kwotę 5 000,00 zł,
- rozdział 80110 – gimnazja - o kwotę
5 000,00 zł,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe
pracowników - o kwotę 5 000,00 zł,
4) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy –
o kwotę 339 058,00 zł, w tym;
a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - o kwotę 134 058,00 zł,
- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - o kwotę
134 058,00 zł,
§ 6650 – wpłaty gmin na rzecz innych
jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - o kwotę
134 058,00 zł,
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b) dział 801 – oświata i wychowanie o kwotę 5 000,00 zł,
- rozdział 80110 – gimnazja - o kwotę
5 000,00 zł,
§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone
do wynagrodzeń - o kwotę 5 000,00 zł.
c) dział 900 – gospodarka komunalna
i ochrona środowiska o kwotę 200 000,00 zł,
- rozdział 90002 – gospodarka odpadami o kwotę 200 000,00 zł,
§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych
zakładów budżetowych o kwotę
200 000,00 zł.
5) Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w
2010 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
6) Załącznik „Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań realizowanych na podsta-
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wie porozumień (umów) między jst w 2010
roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.
7) Załącznik „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok” otrzymuje
brzmienie jak załącznik nr 3 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 życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Kuliś
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Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/14/2010
Rady Miasta i Gminy w Kaziemirzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2010 r.
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Rady Miasta i Gminy w Kaziemirzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2010 r.
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UCHWAŁA NR III/9/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.
146, Nr 106, poz. 675), art. 211, art. 212 ust. 1
pkt 2, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska w Końskich
uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Końskie
na 2010 rok:
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich

-

zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia
osobowe o kwotę - 15 000,00 złotych oraz
na składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 5 000,00 złotych
- zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę
– 5 000,00 złotych oraz na zakup energii
o kwotę 15 000,00 złotych.
2. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich
- zwiększa się plan przychodów o kwotę
– 110 000,00 złotych
- zwiększa się plan wydatków o kwotę
– 110 000,00 złotych
§ 3. W związku ze zmianami dokonanymi
w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.
załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 4b, Nr 8 i Nr 9 do uchwały budżetowej Nr L/367/2010 Rady Miejskiej
w Końskich z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie
na 2010 r. obrazują załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5,
Nr 6 i Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Kowalczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 24
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Załącznik nr 1
do uchwały nr III/9/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 24
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Załącznik nr 2
do uchwały nr III/9/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 24
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 24
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Załącznik nr 3
do uchwały nr III/9/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 24
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Załącznik nr 4
do uchwały nr III/9/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 24
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Załącznik nr 5
do uchwały nr III/9/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 24
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Załącznik nr 6
do uchwały nr III/9/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 24
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Załącznik nr 7
do uchwały nr III/9/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.

331
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Województwa Świętokrzyskiego Nr 24
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UCHWAŁA NR III/21/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 29 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą
„Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” w Końskich
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
i art. 40 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz.
146, Nr 106 poz. 675), art. 14 pkt 1 oraz art. 16
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) oraz
art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219,
poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz.
1020, Nr 161, poz. 1078) Rada Miejska uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/278/2005 Rady
Miejskiej w Końskich z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod
nazwą „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”
w Końskich (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
z 2006 r. Nr 3, poz. 41) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej” w Końskich”;
2) w § 1 wyrazy „zakład budżetowy” zastępuje
się wyrazami „samorządowy zakład budżetowy”;
3) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Przedmiotem
działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich jest wykonywanie zadań
w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.”
4) w załączniku Nr 1 uchwały wprowadza się
następujące zmiany:

a) w § 1:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „1. ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zmianami)”;
2) w pkt 3 wyrazy (Dz. U z 2005 r. Nr 31,
poz. 266) zastępuje się wyrazami
(Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn.
zmianami);
b) w § 3 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „zakładem
budżetowym” zastępuje się wyrazami „samorządowym zakładem budżetowym”
c) w § 4:
1) skreśla się pkt 3;
2) w pkt 6 wyrazy „i obiektów oraz towarzyszącej im infrastruktury, a także ich
rozbudowa i rozbiórki” skreśla się;
d) w § 5 skreśla się ust. 2;
e) w rozdziale IV skreśla się § 8 i § 9;
f) rozdział V otrzymuje brzmienie:
„Rozdział V
Gospodarka finansowa
§ 10. Koszty swojej działalności Zakład
pokrywa z przychodów własnych.
§ 11. Przychodami własnymi Zakładu
są przychody z działalności statutowej,
w szczególności z tytułu opłat za najem
i dzierżawę lokali.
§ 12. Zakład może otrzymywać z budżetu
gminy:
1) dotacje przedmiotowe;
2) dotacje celowe na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji.
§ 13.1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu
finansowego sporządzonego w oparciu o
przepisy ustawy o finansach publicznych
oraz przepisy wykonawcze wydane na jej
podstawie.
2. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych ustalonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
ustawy o finansach publicznych, są przekazywane do budżetu co kwartał w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału,

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 24
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a za IV kwartał - zaliczkowo, w terminie
do dnia 20 grudnia roku budżetowego.
3. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych za pierwsze trzy
kwartały dokonuje się w takim stosunku
procentowym do faktycznie osiągniętych
przychodów, w jakim pozostaje roczna
planowana wpłata do rocznych planowanych przychodów. Wpłatę zaliczkową
za IV kwartał ustala się w wysokości
wpłaty za III kwartał, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W terminie 15 dni od złożenia rocznego
sprawozdania finansowego (bilansu) Zakład wpłaca do budżetu różnicę między
faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku.
5. W przypadku gdy zaliczkowe wpłaty,
o których mowa w ust. 2, zostaną przekazane w kwotach wyższych niż należne,
nadpłacone wpłaty zaliczkowe podlegają
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zaliczeniu na poczet wpłat roku następnego lub zwrotowi w przypadku złożenia
wniosku o ich zwrot.
6. Przepis ust. 4 ma zastosowanie również w przypadku gdy plan finansowy Zakładu nie przewiduje wpłaty do budżetu.”
g) w rozdziale VI skreśla się § 14 i § 16.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Kowalczyk
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UCHWAŁA NR III/22/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 29 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu
Obiektami Sportowymi w Końskich
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
i art. 40 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz.
146, Nr 106 poz. 675), art. 14 pkt 7 oraz art. 16
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835) oraz
art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219,
poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz.
1020, Nr 161, poz. 1078) Rada Miejska uchwala,
co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/211/2005 Rady
Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich (Dz. Urz.
Woj. Świętokrzyskiego Nr 96, poz. 1242) w załączniku do uchwały wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 2:
a) tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, z późn. zmianami)”;
b) tiret trzecie otrzymuje brzmienie:
„- Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857)”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. MZOS jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Końskie.”
3) § 5 skreśla się;
4) w § 7 w ust. 2 skreśla się lit. h;
5) w § 8 skreśla się ust. 3;
6) w § 9 w ust. 4 dodaje się tiret piąte i szóste
w brzmieniu:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 24
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„- obiekt otwarty o sztucznej nawierzchni na
osiedlu Warszawska, - obiekt otwarty o sztucznej nawierzchni przy ulicy Południowej 5.”
7) rozdział IV otrzymuje brzmienie:
„Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 10. Koszty swojej działalności MZOS pokrywa z przychodów własnych i dotacji
przedmiotowych.
§ 11. Przychodami własnymi MZOS są przychody z działalności statutowej, w szczególności z tytułu opłat za udostępnianie bazy
sportowej i rekreacyjnej.
§ 12. Zakład może otrzymywać z budżetu
gminy dotacje celowe na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
§ 13.1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego sporządzonego w oparciu o przepisy
ustawy o finansach publicznych oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek
środków obrotowych ustalonych zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie ustawy
o finansach publicznych, są przekazywane do
budżetu co kwartał w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, a za IV kwartał - zaliczkowo, w terminie do dnia 20 grudnia roku
budżetowego.
3. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek
środków obrotowych za pierwsze trzy kwartały dokonuje się w takim stosunku procentowym do faktycznie osiągniętych przycho-
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dów, w jakim pozostaje roczna planowana
wpłata do rocznych planowanych przychodów. Wpłatę zaliczkową za IV kwartał ustala
się w wysokości wpłaty za III kwartał, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W terminie 15 dni od złożenia rocznego
sprawozdania finansowego (bilansu) MZOS
wpłaca do budżetu różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku.
5. W przypadku gdy zaliczkowe wpłaty, o których mowa w ust. 2, zostaną przekazane w
kwotach wyższych niż należne, nadpłacone
wpłaty zaliczkowe podlegają zaliczeniu na
poczet wpłat roku następnego lub zwrotowi
w przypadku złożenia wniosku o ich zwrot.
6. Przepis ust. 4 ma zastosowanie również w
przypadku gdy plan finansowy MZOS nie
przewiduje wpłaty do budżetu.”
8) w rozdziale V skreśla się § 16, § 17 i § 19.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Kowalczyk
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UCHWAŁA NR III/23/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 29 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
i art. 40 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,

Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz.
146, Nr 106 poz. 675), art. 14 pkt 3 oraz art. 16
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835) oraz
art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219,
poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz.
1020, Nr 161, poz. 1078) Rada Miejska uchwala,
co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 24
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§ 1. W uchwale Nr XXX/300/2005 Rady
Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2006 r. Nr 36, poz. 561 i z 2008 r.
Nr 41, poz. 635) w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240,
z późn. zmianami)”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. ZEC jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Końskie”;
3) w § 7 w ust. 1 skreśla się pkt 8;
4) rozdział IV otrzymuje brzmienie:
„Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 10. Koszty swojej działalności ZEC pokrywa
z przychodów własnych.
§ 11. Przychodami własnymi ZEC są przychody z działalności statutowej, w szczególności z tytułu opłat za dostawę ciepła i energii elektrycznej.
§ 12. ZEC może otrzymywać z budżetu gminy:
1) dotacje przedmiotowe;
2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
§ 13.1. ZEC prowadzi gospodarkę finansową
na podstawie rocznego planu finansowego
sporządzonego w oparciu o przepisy ustawy
o finansach publicznych oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek
środków obrotowych ustalonych zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie ustawy
o finansach publicznych, są przekazywane do
budżetu co kwartał w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, a za IV kwartał - zalicz-
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kowo, w terminie do dnia 20 grudnia roku
budżetowego.
3. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek
środków obrotowych za pierwsze trzy kwartały dokonuje się w takim stosunku procentowym do faktycznie osiągniętych przychodów, w jakim pozostaje roczna planowana
wpłata do rocznych planowanych przychodów. Wpłatę zaliczkową za IV kwartał ustala
się w wysokości wpłaty za III kwartał, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W terminie 15 dni od złożenia rocznego
sprawozdania finansowego (bilansu) ZEC
wpłaca do budżetu różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku.
5. W przypadku gdy zaliczkowe wpłaty, o których mowa w ust. 2, zostaną przekazane w
kwotach wyższych niż należne, nadpłacone
wpłaty zaliczkowe podlegają zaliczeniu na
poczet wpłat roku następnego lub zwrotowi
w przypadku złożenia wniosku o ich zwrot.
6. Przepis ust. 4 ma zastosowanie również w
przypadku gdy plan finansowy ZEC nie
przewiduje wpłaty do budżetu.”
5) w rozdziale V skreśla się § 16 i § 17.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Kowalczyk
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UCHWAŁA NR 3/17/10
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystoņci i porządku
na terenie gminy Małogoszcz
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz
art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008) z późn. zm.), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Jędrzejowie Rada Miejska
uchwala co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 24
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§ 1. W uchwale Nr 29/249/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2006 r. w
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Małogoszcz w § 5 ust. 1 dopisuje się pkt f w brzmieniu: „f) usuwanie z dachów i gzymsów budynków sopli lodowych i nawisów śnieżnych stwarzających zagrożenie dla przechodniów i użytkowników posesji.”

Poz. 335,336

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Małogoszcz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Świerczyński
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UCHWAŁA NR III/10/2010
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. oraz art. 211,
art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami, Rada
Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych odpowiednio:
- w dziale 750 rozdział 750 75 paragraf 2008
o kwotę 8 965 zł.
§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych odpowiednio:
- w dziale 700 rozdział 700 95 paragraf 2008
o kwotę 24 900 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 75 paragraf 2008
o kwotę 21 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 19 paragraf 2440
o kwotę 19 635 zł.
§ 3. Zmniejsza się plan
towych odpowiednio:
- w dziale 750 rozdział 750
o kwotę 700 zł,
- w dziale 750 rozdział 750
o kwotę 1 160 zł,
- w dziale 750 rozdział 750
o kwotę 7 105 zł,

wydatków budże75 paragraf 4178
75 paragraf 4218
75 paragraf 4308

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych odpowiednio:
- w dziale 700 rozdział 700 95 paragraf 4278
o kwotę 24 900 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 75 paragraf 4308
o kwotę 21 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 19 paragraf 4300
o kwotę 19 635 zł.

§ 5.1. Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych
źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do uchwały Nr XLVII/391/2010
Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 6 stycznia
2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Opatów na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4a „Wydatki bieżące na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do uchwały Nr XLVII/391/2010
Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 6 stycznia
2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Opatów na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 7. Nadzór nad wykonaniem uchwały
sprawować będzie Komisja Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej
w Opatowie.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
mgr Tomasz Staniek
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Załącznik nr 1
do uchwały nr III/10/2010
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR III/11/2010
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 235,
art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w
Opatowie uchwala, co następuje:

-

rozdział 801 48 paragraf 4010 o kwotę 2 500 zł,

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dziale 801 odpowiednio:
- rozdział 801 01 paragraf 4010 o kwotę 107 579 zł,
- rozdział 801 03 paragraf 4010 o kwotę 9 248 zł,
- rozdział 801 03 paragraf 4110 o kwotę 1 488 zł,
- rozdział 801 03 paragraf 4120 o kwotę 127 zł,
- rozdział 801 48 paragraf 4110 o kwotę 22 zł,
- rozdział 801 48 paragraf 4120 o kwotę 8 zł.

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dziale 801 odpowiednio:
- rozdział 801 01 paragraf 3020 o kwotę 479 zł,
- rozdział 801 01 paragraf 4170 o kwotę 2 000 zł,
- rozdział 801 01 paragraf 4040 o kwotę 1 823 zł,
- rozdział 801 01 paragraf 4110 o kwotę 16 592 zł,
- rozdział 801 01 paragraf 4120 o kwotę 7 725 zł,
- rozdział 801 01 paragraf 4210 o kwotę 5 213 zł,
- rozdział 801 01 paragraf 4260 o kwotę 21 500 zł,
- rozdział 801 01 paragraf 4270 o kwotę 1 000 zł,
- rozdział 801 01 paragraf 4280 o kwotę 800 zł,
- rozdział 801 01 paragraf 4300 o kwotę 2 000 zł,
- rozdział 801 01 paragraf 4350 o kwotę 1 000 zł,
- rozdział 801 01 paragraf 4370 o kwotę 1 500 zł,
- rozdział 801 01 paragraf 4750 o kwotę 500 zł,
- rozdział 801 03 paragraf 3020 o kwotę 417 zł,
- rozdział 801 03 paragraf 4040 o kwotę 583 zł,
- rozdział 801 03 paragraf 4240 o kwotę 700 zł,
- rozdział 801 03 paragraf 4280 o kwotę 300 zł,
- rozdział 801 10 paragraf 4010 o kwotę 43 400 zł,
- rozdział 801 10 paragraf 4110 o kwotę 8 440 zł,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały
sprawować będzie Komisja Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej
w Opatowie.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
mgr Tomasz Staniek
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UCHWAŁA NR III/12/2010
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. oraz art. 211,
art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.

Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami, Rada
Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych odpowiednio:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 24

-
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w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 0690
o kwotę 100 zł,
w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 0920
o kwotę 10 000 zł,
w dziale 756 rozdział 756 16 paragraf 0500
o kwotę 5 000 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych odpowiednio:
- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 0770
o kwotę 850 000 zł,
- w dziale 754 rozdział 754 16 paragraf 0570
o kwotę 2 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 15 paragraf 0910
o kwotę 3 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 16 paragraf 0910
o kwotę 7 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 18 paragraf 0410
o kwotę 20 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 15 paragraf 0970
o kwotę 3 000 zł.
§ 3. § 3 Zmniejsza się plan
dżetowych odpowiednio:
- w dziale 400 rozdział 400 02
o kwotę 11 000 zł,
- w dziale 010 rozdział 010 10
o kwotę 5 400 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 04
o kwotę 2 900 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 04
o kwotę 50 000 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 04
o kwotę 9 000 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 04
o kwotę 1 500 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 04
o kwotę 5 000 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 04
o kwotę 129 368 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 04
o kwotę 122 000 zł,
- w dziale 710 rozdział 710 04
o kwotę 7 000 zł,
- w dziale 710 rozdział 710 13
o kwotę 16 000 zł,
- w dziale 710 rozdział 710 35
o kwotę 8 000 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23
o kwotę 140 000 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23
o kwotę 35 000 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23
o kwotę 9 000 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23
o kwotę 1 600 zł,

-

wydatków bu-

-

paragraf 4300

-

paragraf 6050

-

paragraf 4300

-

paragraf 4010

-

paragraf 4110

-

paragraf 4120

-

paragraf 4170

-

paragraf 4270

-

paragraf 6050

-

paragraf 4170

-

paragraf 4300

-

paragraf 4300

-

paragraf 4010

-

paragraf 4110

-

paragraf 4120

-

paragraf 4170

-
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w dziale 750 rozdział
o kwotę 50 000 zł,
w dziale 750 rozdział
o kwotę 12 000 zł,
w dziale 750 rozdział
o kwotę 38 000 zł,
w dziale 750 rozdział
o kwotę 15 000 zł,
w dziale 751 rozdział
o kwotę 1 530 zł,
w dziale 754 rozdział
o kwotę 3 000 zł,
w dziale 754 rozdział
o kwotę 780 zł,
w dziale 754 rozdział
o kwotę 8 000 zł,
w dziale 754 rozdział
o kwotę 1 000 zł,
w dziale 754 rozdział
o kwotę 200 zł,
w dziale 801 rozdział
o kwotę 100 000 zł,
w dziale 801 rozdział
o kwotę 5 000 zł,
w dziale 852 rozdział
o kwotę 11 418 zł,
w dziale 852 rozdział
o kwotę 198 zł,
w dziale 852 rozdział
o kwotę 2 245 zł,
w dziale 852 rozdział
o kwotę 3 477 zł,
w dziale 852 rozdział
o kwotę 212 zł,
w dziale 852 rozdział
o kwotę 375 zł,
w dziale 852 rozdział
o kwotę 7 742 zł,
w dziale 852 rozdział
o kwotę 19 636 zł,
w dziale 852 rozdział
o kwotę 3 202 zł,
w dziale 852 rozdział
o kwotę 7 zł,
w dziale 852 rozdział
o kwotę 2 460 zł,
w dziale 852 rozdział
o kwotę 3 168 zł,
w dziale 852 rozdział
o kwotę 1 100 zł,
w dziale 852 rozdział
o kwotę 545 zł,
w dziale 852 rozdział
o kwotę 38 092 zł,
w dziale 900 rozdział
o kwotę 1 900 zł.

750 23 paragraf 4260
750 23 paragraf 4370
750 75 paragraf 4300
750 23 paragraf 6060
751 09 paragraf 4010
754 12 paragraf 4110
754 12 paragraf 4120
754 16 paragraf 4010
754 16 paragraf 4110
754 16 paragraf 4120
801 13 paragraf 4300
801 13 paragraf 4170
852 02 paragraf 4330
852 03 paragraf 4120
852 03 paragraf 4170
852 03 paragraf 4270
852 12 paragraf 4110
852 12 paragraf 4120
852 15 paragraf 3110
852 19 paragraf 4010
852 19 paragraf 4210
852 19 paragraf 4280
852 28 paragraf 4110
852 28 paragraf 4170
852 28 paragraf 4210
852 28 paragraf 4410
852 95 paragraf 3110
900 01 paragraf 6050

Dziennik Urzędowy
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§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych odpowiednio:
- w dziale 751 rozdział 751 09 paragraf 4170
o kwotę 1 530 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 03 paragraf 4010
o kwotę 4 071 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 03 paragraf 4110
o kwotę 1 849 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 12 paragraf 4300
o kwotę 587 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 19 paragraf 4110
o kwotę 2 845 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 28 paragraf 4010
o kwotę 2 273 zł.
§ 5.1. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 roku” do uchwały
Nr XLVII/391/2010 Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2010-2012” do uchwały Nr XLVII/391/2010 Rady
Miejskiej w Opatowie z dnia 6 stycznia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów
na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
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zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2010 rok” do uchwały Nr XLVII/391/2010 Rady
Miejskiej w Opatowie z dnia 6 stycznia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów
na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4a „Wydatki majątkowe na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do uchwały
Nr XLVII/391/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z
dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Opatów na 2010 rok otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 7. Nadzór nad wykonaniem uchwały
sprawować będzie Komisja Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej
w Opatowie.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
mgr Tomasz Staniek
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Załącznik nr 1
do uchwały nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
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UCHWAŁA NR IV/10/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
Na podstawie art.18.ust. 2, pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591,
z późniejszymi zmianami) art. 211 i 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) uchwala się co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych
na 2010 rok o kwotę 582 342 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na
2010 rok o kwotę 582 342 zł
3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów
określa załącznik Nr 1, a wydatków załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 do uchwały „Limity wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” otrzymuje nowe brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały
5. Załącznik Nr 3a do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.” otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 4 do uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 4a do uchwały „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2010 rok”
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 6 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 7 do niniejszej uchwały
9. Załącznik Nr 7 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.” otrzymuje nowe brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej
uchwały.
10. Załącznik Nr 12 do uchwały „Dotacje celowe” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem
powzięcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jan Radkiewicz
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Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/10/10
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010 rok
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Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/10/10
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
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Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/10/10
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/10/10
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
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Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/10/10
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2010r.
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Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/10/10
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2010r.
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Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/10/10
Rady Miejskiej w Pińczowie
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 24

– 1648 –

Poz. 339

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 24

– 1649 –

Poz. 339

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/10/10
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 24

– 1650 –

Poz. 339

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 24

– 1651 –

Poz. 339

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/10/10
Rady Miejskiej w Pińczowie
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UCHWAŁA NR IV/15/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie opłat za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę Pińczów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz
art. 6 ust. 1 pkt. 2 i art.14 ust.5 ustawy z dnia
7 września 1991r o systemie oświaty (tj. Dz. U.
z 2004r Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Pińczowie uchwala co następuje:
§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Pińczów zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin
dziennie.
§ 2.1. Udzielane przez przedszkola publiczne świadczenia, w wymiarze przekraczającym
5 godzin dziennie, są odpłatne i obejmują:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające
rozwój umysłowy dziecka,
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne
uzdolnienia dzieci,
4) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka,
5) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka.
§ 3.1. Ustala się stawkę miesięcznej opłaty
za świadczenia określone w § 2, w wysokości:
1) 3,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalanego zgodnie z odrębnymi przepisami,
przy pobycie dziecka w przedszkolu przekraczającym o 1 godzinę wymiar określony w § 1.
2) 4,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalanego zgodnie z odrębnymi przepisami,
przy pobycie dziecka w przedszkolu przekraczającym o 2 godziny wymiar określony w § 1.
3) 5,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalanego zgodnie z odrębnymi przepisami,
przy pobycie dziecka w przedszkolu przekraczającym o 3 godziny wymiar określony w § 1.
4) 6,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalanego zgodnie z odrębnymi przepisami,
przy pobycie dziecka w przedszkolu przekraczającym o 4 godziny wymiar określony w § 1.

5) 7,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalanego zgodnie z odrębnymi przepisami,
przy pobycie dziecka w przedszkolu przekraczającym o 5 i więcej godzin wymiar określony w § 1.
2. Stawkę miesięczną, o której mowa
w ust. 1 zaokrągla się do pełnych złotych
zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.
3. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie
zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują
dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku
szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo–wychowawczo-dydaktycznych, o których
mowa w § 2.
4. W przypadku rodzin wielodzietnych, w
których więcej niż dwoje dzieci uczęszcza do
przedszkola na terenie Gminy Pińczów, zwalnia
się z opłaty, o której mowa w ust. 1, trzecie
i następne dziecko.
5. W przypadku nie odbierania dziecka w
godzinach, zgodnie z wcześniejszą deklaracją,
opłata za każdą godzinę dodatkowego pobytu
wynosi 0,15 % minimalnego wynagrodzenia za
pracę, ustalanego zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą
opłatę, o której mowa w ust. 1 niezależnie od
liczby dni, jaką dziecko przebywało w przedszkolu w danym miesiącu.
7. W przepadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej miesiąc lub dłużej, rodzice (opiekunowie prawni) nie
ponoszą opłaty, o której mowa w ust. 1.
§ 4. Opłata za świadczenia udzielane w
oddziale żłobkowym wynosi 10 % minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalanego zgodnie z
odrębnymi przepisami, niezależnie od liczby
godzin, jaką dziecko przebywa w tym oddziale.
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§ 5. Opłata, o której mowa w § 2 i § 3 nie
obejmuje zajęć dodatkowych organizowanych
przez przedszkole na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), tj. rytmika, język angielski.

Poz. 340,341

Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008
roku w sprawie ustalenia czasu zajęć wychowawczo–dydaktycznych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pińczów oraz ustalenia
opłat za świadczenia przedszkoli.

§ 6. Odpłatność za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu
z organem prowadzącym stosownie do art. 67a
ustawy o systemie oświaty.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jan Radkiewicz

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc Uchwała Nr XXV/227/08 Rady
340
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UCHWAŁA NR IV/16/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie okreņlenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokoņci stypendiów,
nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18
ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), oraz
art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie
(Dz. U. Nr 127 poz. 857) uchwala się co następuje:
§ 1. Osoby fizyczne:
- zamieszkałe na terenie Gminy Pińczów lub
- będące członkami klubu sportowego mającego siedzibę na terenie Gminy Pińczów,
które osiągnęły wysokie wyniki sportowe w
międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, mogą otrzymywać stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
§ 2. Nagrody mogą być również przyznawane dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników klubu sportowego działającego na
terenie Gminy Pińczów osiągających wysokie
wyniki w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym.

§ 3. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów
sportowych, a także przyznawania nagród i wyróżnień, o których mowa w § 1 i 2 określa regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała nr VII/44/2007 Rady
Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r. w
sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania, cofania stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za
osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jan Radkiewicz
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Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/16/10
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/16/10
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
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UCHWAŁA NR IV/17/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie okreņlenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatnoņci za usługi
opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz okreņlenia szczegółowych warunków częņciowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6, art.18
ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r
Dz. U. Nr 142, poz 1591, z póź. zm.) oraz art.17
ust.1 pkt 11, art.50 ust.6, ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r.
Nr 175, poz.1362) uchwala się co następuje:
§ 1. Szczegółowe warunki przyznawania
usług opiekuńczych przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie zwany
dalej „M-GOPS”
1) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze zwane dalej „usługami” są formą
pomocy, do której uprawnione są osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub
innych przyczyn wymagają pomocy innych
osób, a nie są w stanie samodzielnie zaspokoić codziennych potrzeb.
2) Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych
osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3) Usługi przyznawane są na wniosek osoby
wymagającej pomocy lub na wniosek innej
osoby za Jej zgodą.
4) Formę usług, ich zakres, godziny, miejsca
świadczenia, okres oraz odpłatność za przyznane usługi określa M-GOPS w drodze decyzji na podstawie wywiadu środowiskowego.
5) Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad może domagać się od osób zobowiązanych do alimentacji w stosunku do osoby korzystającej z pomocy, złożenia oświadczenia
o dochodach oraz deklaracji pomocy finansowej na jej rzecz.
6) Liczba godzin i zakres przyznanych usług
uwzględnia stan zdrowia, wiek i sprawność
psychofizyczną osoby objętej tą formą pomocy, jak również możliwość udzielenia pomocy ze strony rodziny.
7) Usługi opiekuńcze na terenie miasta i gminy
świadczone są przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu.

§ 2. Szczegółowe warunki odpłatności za
usługi opiekuńcze.
1) Osoby korzystające z usług opiekuńczych
ponoszą odpłatność w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Usługi
opiekuńcze przyznane osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego
określonego w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o pomocy społecznej, są nieodpłatne.
2) Wysokość odpłatności ustala się zgodnie
z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
3) Odpłatność za usługi należy uregulować do
10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
świadczenia usług.
4) W przypadku nie uregulowania należności,
o których mowa w ust.1 przez okres dwóch
miesięcy M-GOPS wstrzymuje realizację
usług z jednoczesnym ściągnięciem zaległości w trybie egzekucji administracyjnej.
5) Cena jednej godziny usług opiekuńczych
wynosi 9,50 zł.(słownie: dziewięć zł. 50/100).
6) Kwotę opłaty należy uiścić w kasie M-GOPS.
§ 3. W szczególnych przypadkach na wniosek podopiecznego lub pracownika socjalnego
osoba korzystająca z pomocy może zostać częściowo lub całkowicie całkowicie zwolniona z
ponoszenia odpłatności za usługi ze względu na:
1) udokumentowanie, że kwota dochodu pozostająca po poniesieniu niezbędnych wydatków miesięcznych, kosztów leczenia i odpłatności za usługi opiekuńcze nie pozwala
na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych,
2) wystąpi konieczność korzystania przez tę
osobę z co najmniej dwóch rodzajów usług,
3) nastąpi zdarzenia losowe, powodujące znaczne
pogorszenie sytuacji materialnej.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI/395/09 Rady
Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009
roku w sprawie określenia szczegółowych
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warunków przyznawania i ustalania odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz określenia szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Poz. 342

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011
roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jan Radkiewicz
Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/17/10
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

342

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 24

– 1662 –

Poz. 343,344

343
343

UCHWAŁA NR IV/18/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 wrzeņnia
2004 roku dotyczącej okreņlenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i
domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 litera „a”
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z
późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt. 7 i ust. 2, art. 73
ust.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z
2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)Rada
Miejska w Pińczowie uchwala co następuje:

1) § 2 ustęp 3a otrzymuje brzmienie: „ust. 3a. Bonifikata o której mowa w ust.3 wynosi 95%, jeżeli najemca lokalu złoży wniosek o jego wykup
w terminie do 30 grudnia 2010 roku, a umowa
notarialna sprzedaży zostanie zawarta w ciągu
9 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku”

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr XXII/179/04
z dnia 22 września 2004 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu wprowadza się następującą zmianę:

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia
1 grudnia 2010 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów .

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie:
Jan Radkiewicz
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UCHWAŁA NR IV/6/10
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późniejszymi zmianami1)) w związku z art. 211
ust.5, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami2)) Rada
Miejska uchwala co następuje:
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 ,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.
1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142
i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620,
Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy po
zmianach wynoszą 88 132 789 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 64 297 410 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 16 923 413 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań: 23 453 571 zł,
- dotacje na zadania bieżące: 2 399 905 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
20 730 603 zł,
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-

wydatki na programy finansowane z
udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 273 099 zł,
- wydatki na obsługę długu: 376 430 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:
140 389 zł,
b) wydatki majątkowe: 23 835 379 zł,
- inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne:
22 530 379 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałow: 0 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego: 1 305 000 zł.
§ 3. Zmienia się załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w
latach 2010-2012” do uchwały Nr XLVII/273/10
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010
roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
i Gminy na 2010 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik Nr 3a „Zadania
inwestycyjne roczne w 2010 roku” do uchwały
Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia
28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok w brzmieniu
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się załącznik Nr 4 „Wydatki na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do uchwały
Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia
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28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok w brzmieniu
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienia się załącznik Nr 4a „Wydatki
majątkowe na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do uchwały Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok w
brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej
uchwały.
§ 7. Zmienia się załącznik Nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2010 r." do uchwały
Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia
28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok w brzmieniu
jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.
§ 9.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
jęcia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podPrzewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Stanisław Lolo
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Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/6/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 28 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/6/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 28 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/6/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 24

– 1669 –

Poz. 344

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 24

– 1670 –

Poz. 344

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 24

– 1671 –

Poz. 344

Załącznik nr 4
do uchwały nr IV/6/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 28 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr IV/6/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 28 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 6
do uchwały nr IV/6/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 28 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 7
do uchwały nr IV/6/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 28 grudnia 2010 r.
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UCHWAŁA NR II/5/10
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź.
zm./ w związku z art. 212 ust.1 pkt 1, 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 157, poz. 1240/, pisma Ministra Finansów ST5/4822/73/g/BKU/10 z dnia 26-11-2010 r,
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu:
Dział 758 „różne rozliczenia”
Rozdział 75801 „część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”
§ 2920 „subwencje ogólne z budżetu państwa”
o 20.000 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu:
Dział 801 „oświata i wychowanie”
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”
§ 4270 „zakup usług remontowych” o 20.000 zł
§ 2.1. Zmniejszam plan wydatków budżetu
o kwotę 121.405 zł w tym:
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”
§ 4017 „wynagrodzenia osobowe pracowników”
o 585 zł
§ 4019 „wynagrodzenia osobowe pracowników”
o 92 zł
§ 4217 „zakup materiałów i wyposażenia” o 3.283 zł
§ 4219 „zakup materiałów i wyposażenia” o 519 zł
§ 4307 „zakup usług pozostałych” o 800 zł
§ 4309 „ zakup usług pozostałych” o 126 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”
Rozdział 80110 „Gimnazja”
§ 4270 „zakup usług remontowych” o 43.393 zł
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników
o 6.607 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
§ 4270 – zakup usług pozostałych o 66.000 zł
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2. Zwiększam plan wydatków budżetu
o kwotę 121.405 zł w tym:
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej”
Rozdział 85395 „Pozostała działalność”
§ 4117 „składki na ubezpieczenia społeczne”
o 301 zł
§ 4119 „składki na ubezpieczenia społeczne” o 47 zł
§ 4227 „zakup środków żywności” o 4.367 zł
§ 4229 „zakup środków żywności” o 690 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o
Rozdział 80110 „Gimnazja”
§ 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 50.000 zł
Dział 600 „Transport i łączność”
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”
§ 4270 „zakup usług remontowych” o 16.000 zł
§ 4300 „zakup usług pozostałych o 50.000 zł
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§ 3.1. Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXXIX/51/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia
8 listopada 2010 r w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy na 2010 r otrzymuje
brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXI/1/10
z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2010 rok
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Borkowski
Załącznik Nr 1
do uchwały nr II/5/10
Rady Gminy Gowarczowie
z dnia 14 grudnia 2010 r
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Załącznik Nr 2
do uchwały nr II/5/10/10
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 14 grudnia 2010 r.
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UCHWAŁA NR 5/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 12 stycznia 2011 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa
Członkowie: Stanisław Banasik - (sprawozdawca), Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk,
Iwona Kudła, Joanna Marczewska, Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas.
na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 w związku
z art.18 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm)
oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 159 z późn. zm)
postanawia
stwierdzić nieważność uchwały Nr III/16/10 Rady
Gminy Morawica z dnia 10 grudnia 2010 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości w części tj. § 2 pkt 2 i 3
uchwały, z powodu naruszenia art. 217 Konstytucji RP i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jedn. z 2010 r, Dz. U Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
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Uzasadnienie
W dniu 14 grudnia 2010 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej wymieniona wyżej Uchwała Rady Gminy i została objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992
roku o regionalnych izbach obrachunkowych.
W wyniku tych czynności Kolegium stwierdziło,
że uchwała posiada wadę w zakresie istotnego
naruszenia prawa. Wyszczególniona uchwała
poza ustaleniem w § 1 stawek podatku od nieruchomości w § 2 wprowadziła zwolnienie z podatku od nieruchomości. Zwolnienia obejmują
punkty od 1 do 5 z czego w punktach 2 i 3 zwolniono ograniczony krąg podatników tj. budynki
lub ich części zaliczane do kategorii „pozostałe”
należące do emerytów i rencistów którzy przekazali swoje gospodarstwo na Skarb Państwa oraz
grunty, budynki lub ich części i budowle, oddane
w trwały zarząd lub posiadanie jednostkom
i zakładom budżetowym Gminy.

Tym samym Rada Gminy w Morawicy dokonała
zwolnień o charakterze przedmiotowo- podmiotowym.
Zwolnienie podatkowe tego rodzaju narusza
art. 217 Konstytucji RP, zgodnie z którym
uprawnienie do określania podmiotów podatkowych może następować w drodze ustawy,
a więc decyzją sejmu, a nie organu stanowiącego gminy. Na podstawie powyższego jak również art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych rada gminy może wprowadzić jedynie
zwolnienia przedmiotowe.
Niedopuszczalność stanowienia przez rady gmin
zwolnień o charakterze podmiotowo- przedmiotowym zostało także wyrażone w orzeczeniach
sądów administracyjnych m.in. w wyroku WSA
w Warszawie z dnia 23.04.2008 r. IIISA/Wa 441/08,
WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30.06.2010
Nr ISA/Go 472/10
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło
jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje
w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarga

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach za pośrednictwem Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach.
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa
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UCHWAŁA NR 7/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 19 stycznia 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważnoņci w częņci uchwały nr II/8/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci, zwolnień
od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, okreņlenia inkasentów i ich wynagrodzenia
oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomoņci
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła, Joanna
Marczewska, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki,
Zbigniew Rękas (sprawozdawca)
na podstawie art.11 ust.1 pkt 5 w związku
z art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych

(Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w
wyniku badania uchwały nr II/8/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 16 grudnia 2010
roku w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia oraz w
sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
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postanawia
stwierdzić nieważność uchwały nr II/8/2010 Rady
Gminy w Nowym Korczynie z dnia 16 grudnia
2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku
od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia
inkasentów i ich wynagrodzenia oraz w sprawie
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ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości w części dotyczącej § 2 pkt 1, 3, 5 i 6
z powodu naruszenia art.217 Konstytucji RP
i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2010 roku Nr 95, poz.613 z poźn. zm./

Uzasadnienie
Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy w Nowym
Korczynie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości,
zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w
drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia oraz w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji na podatek od nieruchomości wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 22 grudnia 2010 roku i na podstawie
art.11 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz. U. z 20001 roku Nr 55, poz. 577 z późn.
zm./ została objęta postępowaniem nadzorczym.
W wyniku badania w/w uchwały stwierdzono, że
Rada Gminy w Nowym Korczynie działając na
podstawie art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /t.j.
Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz.844 z poźn. zm./
zwolniła z podatku od nieruchomości:
1/ w § 2 pkt 1 budynki mieszkalne osób fizycznych lub ich części nie wykorzystane na działalność gospodarczą,
2/ w § 2 pkt 3 budynki lub ich części wykorzystane na zbiorowe zakwaterowanie nauczycieli, na cele kultury, będące w użytkowaniu
służy zdrowia oraz grunty, na których te budynki są położone, a także grunty zajęte pod
place zabaw i boiska sportowe,
3/ w § 1 pkt 5 grunty, budynki lub ich części,
rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody
służące zaopatrzeniu w wodę, które stanowią
własność Gminy Nowy Korczyn.
4/ w § 1 pkt 5 grunty, budynki i ich części, budowle lub ich części osób otwierających działalność gospodarczą po raz pierwszy okres
1 roku od daty rozpoczęcia działalności,

Zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić
jedynie zwolnienia przedmiotowe. Analiza w/w
zapisów uchwały prowadzi do wniosku, że Rada
Gminy Nowy Korczyn dokonując wskazania, że:
1/ budynki mieszkalne osób fizycznych (§ 2
pkt 1 uchwały)
2/ budynki lub ich części wykorzystane na zbiorowe zakwaterowanie nauczycieli, (§ 2 pkt 3
uchwały)
3/ grunty, budynki lub ich części, rurociągi i
przewody sieci rozdzielczej wody służące zaopatrzeniu w wodę, które stanowią własność
Gminy Nowy Korczyn. (§ 2 pkt 5 uchwały)
4/ grunty, budynki i ich części, budowle lub ich
części osób otwierających działalność gospodarczą po raz pierwszy na okres 1 roku od
daty rozpoczęcia działalności,
w częściach zaznaczonych kursywą wykroczyła poza zakres w/w przepisu i wprowadziła
zwolnienia o charakterze podmiotowo-przedmiotowym.
Wskazane w niniejszej uchwale zapisy naruszają
również art. 217 Konstytucji RP zgodnie z którym
kompetencję do stanowienia kategorii podmiotów zwolnionych od podatków posiada tylko
ustawodawca.
Biorąc pod uwagę utrwaloną w tym zakresie
linię orzeczniczą wyrażoną m.in. w wyroku NSA
z dnia 14 sierpnia 2007 roku II FSK 910/06; wyroku WSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2008
roku III SA/Wa 441/08; wyroku WSA w Gorzowie
Wlk. z dnia 30 czerwca 2010 roku Nr I SA/Go
472/10 orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej uchwały przysługuje w terminie
30 dni od dnia doręczenia skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa
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UCHWAŁA NR 9/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 19 stycznia 2011 r.
w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 grudnia 2010r, w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie następującym:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika Dębowska-Sołtyk - sprawozdawca, Iwona Kudła, Joanna Marczewska, Ewa Midura,
Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas
Na podstawie art. 91 ust 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz.1591 z późn. zm)
w związku z art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 98 poz.
1071 z późn zm.)

-

-

-

postanawia
wskazać naruszenie prawa w Uchwale Nr III/12/2010
z dnia 30 grudnia 2010 r, w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010r,
polegające na:

ustaleniu planu wydatków budżetu na wartości ujemne co stanowi naruszenie art. 212
ust. 1 pkt 2 w związku z art. 236 ust 3 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
występowaniu rozbieżności pomiędzy budżetem a kwotami wynikającymi z załączników,
co stanowi naruszenie art. 236 ust 4 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
nie dopełnieniu obowiązku wskazania okresu
realizacji programu, projekty lub zadania, co
stanowi naruszenie art. 166 ust 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.), w związku z art. 121 ust 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku, przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz.1241 z późn. zm.)

Uzasadnienie
Uchwała Rady Miejskiej w Opatowie Nr III/12/2010
z dnia 30 grudnia 2010 r, w sprawie dokonania
zmian w budżecie na 2010r, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Zespół
Zamiejscowy w Sandomierzu w dniu 7 stycznia
2011 r. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych została objęta postępowaniem nadzorczym.
W wyniku tego postępowania stwierdzono, że
w § 3 tiret trzecie omawianej uchwały Rada
Miejska w Opatowie dokonała zmniejszenia planu wydatków w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”, § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę
2.900 zł.
Uchwała budżetowa wraz z dokonanymi w ciągu
roku budżetowego zmianami określała plan wydatków w w/w zakresie na kwotę 2.100 zł. Poprzez omawianą zmianę określono plan wydatków o wartości ujemnej (- 800 zł).

Powyższa zmiana narusza więc uregulowania
zawarte w art. 212 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych, gdyż planowanie wydatków w wartościach ujemnych powodowałoby brak możliwości ich wydatkowania, czyli wykonania budżetu.
Wskazać należy również, że załącznik Nr 3
pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” zawiera
dane niezgodne z danymi wynikającymi z
uchwały budżetowej po zmianach dokonanych
w ciągu roku budżetowego.
Planowana w budżecie na realizację wydatków
majątkowych, kwota wydatków środków pozyskanych z Unii Europejskiej (czwarte cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej „7” i „8”) wynosi
663.651 zł. Planowana w budżecie kwota wydatków stanowiąca wkład własny jednostki samorządu terytorialnego na zadania majątkowe
(czwarta cyfra paragrafu klasyfikacji „9”) wynosi
476.837 zł.
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Z załącznika Nr 3 wynikają natomiast odpowiednio kwoty;
- 660.921 zł (czyli o 2.730 zł mniej niż wynika
z budżetu),
- 474.809 zł (czyli o 2.028 zł mniej niż
w budżecie).
Dane zawarte w załączniku Nr 4 pn. „Wydatki
majątkowe na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi na 2010 rok” nie są również adekwatne do danych wynikających z budżetu o w/w kwoty.
W załączniku Nr 1 pn. „Zadania inwestycyjne
roczne w 2010 roku” i załączniku Nr 2 pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010–2012” wykazano dane
zgodne z budżetem, które nie znajdują odzwierciedlenia w załączniku Nr 3 i 4 w zakresie planowanych kwot na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej.
Powyższa niezgodność pomiędzy załącznikami
a danymi wynikającymi z budżetu narusza więc
w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym, w planie wydatków
majątkowych wyodrębnia się w układzie działów
i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się również wydatki
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na
programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części
związanej z realizacją zadań j.s.t. Wykazanie wydatków majątkowych w budżecie i załącznikach

Poz. 348

w kwotach ze sobą rozbieżnych nie stanowi ich
właściwego wyodrębnienia.
Kolegium stwierdziło ponadto, że w załączniku
Nr 2 pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010–2012” w zakresie zadania wykazanego w poz. 4 pod nazwą
„e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji
przestrzennej województwa świętokrzyskiego”
nie dopełniono obowiązku wskazania lat realizacji zadania, który to obowiązek wynika z art. 166
ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, zgodnie z którym, omawiany załącznik powinien zawierać okres realizacji zadania.
Zgodnie z art. 121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych, art. 166 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku, ma
zastosowanie do uchwał budżetowych jednostek
samorządu terytorialnego na 2010 rok.
Ponadto dla zadań wykazanych w pozycji 1 i 3
załącznika Nr 2 lata realizacji są nieadekwatne do
planowanych na poszczególne lata wydatków,
wykazanych w tym załączniku.
Jednakże z uwagi na okoliczność że badana
Uchwała dotyczy roku budżetowego 2010, który
już się zakończył Kolegium ogranicza się jedynie
do wskazania, że podjęcie uchwały nastąpiło
z naruszeniem prawa i na podstawie odesłania
zawartego w art. 91 ust 5 ustawy o samorządzie
gminnym odpowiednio do art. 158 § 2 kodeksu
postępowania administracyjnego orzeka jak
w sentencji.
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa
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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 NBP O/O w Kielcach,
Nr 67 1010 1238 0853 4222 3100 0000 Dziennik w Internecie – http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350
w godzinach pracy Urzędu

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski
Redakcja: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl
Druk i rozpowszechnianie: Biuro Administracyjno-Gospodarcze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 25-516 Kielce,
Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 41 3421807

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2011 r.

ISSN-1508-4787

Cena 35,06 zł (w tym 8 % VAT)

