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UCHWAŁA NR XIV/106/2011
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 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. 94 ust.1, art. 211,
art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2 ,3, 4,5,6,7,8,9,10, ust. 2
pkt 1, 2, art. 214 pkt 1,2,3 art. 222 ust.1, ust 2
pkt 1,2,3, art. 231 ust .2, 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 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok,
- w uchwale Nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w
Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 marca 2011 r. w
sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza
Wielka na 2011 rok,
- w uchwale Nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w
Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok,
- w uchwale Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w
Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 maja 2011 r. w
sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza
Wielka na 2011 rok,
- w uchwale Nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w
Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok,

-

w uchwale Nr X/82/2011 Rady Miejskiej w
Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok,
- w uchwale Nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w
Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok,
- w uchwale Nr XII/97/2011 Rady Miejskiej w
Kazimierzy Wielkiej z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok,
- w uchwale Nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w
Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok,
wprowadza się następujące zmiany:
1) Zwiększa się dochody budżetu gminy – o
kwotę 40 000,00 zł, w tym;
dział 756 – Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej o kwotę
40 000,00 zł,
rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę
40 000,00 zł,
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę
40 000,00 zł.
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2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy
– o kwotę 226 400,00 zł, w tym;
a) dział 754 – bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa o kwotę
7 000,00 zł.
- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne o kwotę 1 500,00 zł,
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budrzetowych o kwotę 1 500,00 zł,
- rozdział 75416 – straż gminna o kwotę
5 500,00 zł,
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budrzetowycho kwotę
5 500,00 zł,
b) dział 756 –Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem o
kwotę 8 000,00 zł.
rozdział 75647– Pobór podatków, opłat i
niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 8 000,00 zł,
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne o kwotę 5 000,00 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł,
c) dział 801– oświata i wychowanie o kwotę
87 600,00 zł.
- rozdział 80101– szkoły podstawowe o
kwotę 28 300,00 zł,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe
pracowników o kwotę 27 300,00 zł,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000,00 zł,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę
26 500,00zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe
pracowników o kwotę 23 400,00 zł,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 600,00 zł,
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o
kwotę 500,00 zł,
- rozdział 80104 – przedszkola o kwotę
6 000,00 zł,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe
pracowników o kwotę 6 000,00 zł,
- rozdział 80110– szkoły podstawowe o
kwotę 20 000,00 zł,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe
pracowników o kwotę 20 000,00 zł,
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i
przedszkolne o kwotę 1 800,00 zł,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe
pracowników o kwotę 1 800,00 zł,
- rozdział 80195 – pozostała działalność
o kwotę 5 000,00 zł,
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§ 4300 – zakup usług pozostałych o
kwotę 5 000,00 zł,
d) dział 851– Ochrona zdrowia o kwotę
40 000,00. zł.
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwotę 40 000,00 zł,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
o kwotę 34 000,00 zł,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 200,00 zł,
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o
kwotę 800,00 zł,
e) dział 852 – Pomoc społeczna - o kwotę 67
500,00 zł.
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - o kwotę 67 500,00 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych - o
kwotę 67 500,00 zł,
f) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 16 300,00 zł.
rozdział 85415 – Pomoc materialna dla
uczniów - o kwotę 16 300,00 zł,
§ 3240 – stypendia dla uczniów - o kwotę
16 300,00 zł,
3) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy – o
kwotę 186 400,00 zł, w tym;
a) dział 750 – Administracja publiczna o
kwotę 8 000,00 zł.
- rozdział 75095 – Pozostała działalność
o kwotę 8 000,00 zł,
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób
fizycznych o kwotę 8 000,00 zł,
b) dział 754 – bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa o kwotę
7 000,00 zł.
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1 500,00 zł,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500,00 zł,
- rozdział 75416 – straż gminna o kwotę
5 500,00 zł,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 500,00 zł,
c) dział 801– oświata i wychowanie o kwotę
100 300,00 zł.
- rozdział 80101– szkoły podstawowe o
kwotę 28 300,00 zł,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe
pracowników o kwotę 27 300,00 zł,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000,00 zł,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę
34 300,00zł,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe
pracowników o kwotę 31 200,00 zł,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 600,00 zł,
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§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o
kwotę 500,00 zł,
- rozdział 80110 – gimnazja o kwotę
20 000,00 zł,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe
pracowników o kwotę 20 000,00 zł
- rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 16 300,00 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych o
kwotę 16 300,00 zł
- rozdział 80195 – pozostała działalność
o kwotę 1 400,00 zł,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 400,00 zł,
d) dział 852 – Pomoc społeczna - o kwotę
71 100,00 zł.
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego - o kwotę 3 600,00 zł,
§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności,
w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur o kwotę 3 600,00 zł,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - o kwotę 21 500,00 zł,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe
pracowników o kwotę - 15 000,00 zł,
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§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 5 000,00 zł,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
- o kwotę 1 500,00 zł,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze o
kwotę 46 000,00 zł,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe
pracowników o kwotę - 41 000,00 zł,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 5 000,00 zł,
4) Załącznik „ Limity wydatków na wieloletnie
przedsięwzięcia planowane do poniesienia w
2011 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały,
5) Załącznik „ Zadania inwestycyjne roczne w
2011 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik
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 życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczacy Rady Miejskiej:
Andrzej Kuliś
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Załącznik do uchwały nr XIV/106/2011
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UCHWAŁA NR XIV/108/2011
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 25 października 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 6 ust.12 i art.19 pkt. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969
z późn.zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U.
Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) w zw. z art.9,
art.28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8
poz. 60 z późn. zm.) uchwala się co następuje :
§ 1. W uchwale Nr LVIII/412/2010 Rady
Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie poboru podatków i opłat,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz w uchwale Nr VI/39/2011 Rady
Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 marca
2011 r w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/412/2010
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia
5 listopada 2010 r. w sprawie poboru podatków i
opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Określa się następujących inkasentów
uprawnionych do pobierania wymienionych w
§ 1 pkt 1- 3 niniejszej uchwały podatków:
1) Pani Bronisława Prokop na terenie sołectwa Boronice,
2) Pan Mirosław Oracz na terenie sołectwa
Broniszów,
3) Pani Paulina Kołodziejczyk na terenie sołectwa Chruszczyna Mała,
4) Pan Robert Stępień na terenie sołectwa
Chruszczyna Wielka,
5) Pan Jan Sroka na terenie sołectwa Cło,
6) Pan Jan Nowak na terenie sołectwa Cudzynowice,
7) Pan Leszek Janczur na terenie sołectwa
Dalechowice
8) Pan Jacek Nowak na terenie sołectwa
Donatkowice,
9) Pani Alina Adamek na terenie sołectwa
Donosy,
10) Pan Lucjan Małek na terenie sołectwa
Gabułtów,

11) Pan Mieczysław Karbowniczek na terenie
sołectwa Głuchów,
12) Pan Robert Gorgoń na terenie sołectwa
Gorzków,
13) Pan Tadeusz Maj na terenie sołectwa Góry Sieradzkie,
14) Pan Janusz Walczak na terenie sołectwa
Gunów Kolonia,
15) Pan Henryk Kilian na terenie sołectwa
Gunów Wilków,
16) Pan Jacek Słabosz na terenie sołectwa
Hołdowiec,
17) Pan Henryk Szlęk na terenie sołectwa Jakuszowice,
18) Pani Janina Korfel Szymczyk na terenie
sołectwa Kamieńczyce,
19) Pan Stanisław Kozik na terenie sołectwa
Kamyszów,
20) Pan Sebastian Dziula na terenie sołectwa
Kazimierza Mała,
21) Pan Stanisław Nowak na terenie sołectwa
Krzyszkowice,
22) Pan Leszek Łąkas na terenie sołectwa Lekszyce,
23) Pani Renata Cieślik na terenie sołectwa
Łękawa,
24) Pan Marian Garbarz na terenie sołectwa
Łyczaków,
25) Pani Wiesława Janczur na terenie sołectwa Marcinkowice,
26) Pan Józef Marzec na terenie sołectwa
Nagórzanki,
27) Pan Krzysztof Minor na terenie sołectwa
Odonów,
28) Pani Krystyna Puchalska na terenie sołectwa Paśmiechy,
29) Pan Witold Nowak na terenie sołectwa
Plechów,
30) Pan Bogusław Dera na terenie sołectwa
Plechówka,
31) Pan Rafał Cerazy na terenie sołectwa Podolany,
32) Pani Aneta Cupak – Gryszówka na terenie
sołectwa Sieradzice,
33) Pan Kazimierz Ochenduszka na terenie
sołectwa Skorczów,
34) Pan Grzegorz Parys na terenie sołectwa
Słonowice,
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35) Pan Stanisław Rubacha na terenie sołectwa Stradlice,
36) Pan Marek Makuch na terenie sołectwa
Wielgus,
37) Pan Stanisław Kuliś na terenie sołectwa
Wojciechów,
38) Pan Leszek Bożek na terenie sołectwa
Wojsławice,
39) Pan Jerzy Idziak na terenie sołectwa
Wymysłów,
40) Pan Andrzej Nowak na terenie sołectwa
Zagórzyce,
41) Pan Rafał Kular na terenie sołectwa Zięblice,
42) Pan Krzysztof Ciochoń na terenie sołectwa Zysławice.”
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2. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc uchwała Nr VI/39/2011 Rady
Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/412/2010 Rady
Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie poboru podatków i opłat,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§
2.1.
Pozostałe
zapisy
uchwały
Nr LVIII/412/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie poboru
podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso pozostają bez zmian.

Przewodniczacy Rady Miejskiej:
Andrzej Kuliś

3148
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UCHWAŁA NR XV / 90 / 2011
RADY GMINY BODZECHÓW
z dnia 14 października 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 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 późn.
zmianami/ oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
/ Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 4. W związku z § 3 niniejszej uchwały
zmianie ulega załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej, poświęcony dochodom i wydatkom związanym z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/między jst . Otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych wg wyszczególnienia :
1. Dział 801 – Oświata i wychowanie , rozdział
80110 – Gimnazja § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
/związków gmin/ , powiatów /związków powiatów/ , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł o kwotę 6.975,00 zł .

§ 5. W związku z § 3 niniejszej uchwały
zmianie ulega załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej, poświęcony dotacjom celowym . Otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych wg wyszczególnienia :
1. Dział 801 – Oświata i wychowanie , rozdział
80110 – Gimnazja § 4170 – Wynagrodzenia
bezosobowe o kwotę 6.975,00 zł .

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

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

Przewodniczący Rady Gminy:
Władysława Ćwik

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia .
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XV / 90 / 2011
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 14 października 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XV / 90 / 2011
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 14 października 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XV / 90 / 2011
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 14 października 2011 r.
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UCHWAŁA NR VII/41/2011
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2011 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9
lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 211,
212, 233 pkt. 3 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Łopusznie
uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych, a także przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w
ramach rozdziału oraz między działami zgodnie z
załącznikiem Nr 2.
§ 2. Załącza się załączniki Nr 3, 4 i 5 dotyczące:
- Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Eu-

-

ropejskiej oraz innych źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi na 2011 rok - załącznik Nr 3.
Limity wydatków na inwestycje roczne w
2011 roku - załącznik Nr 4.
Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne – załącznik Nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
powzięcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Danuta Łukasik
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/41/2011
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 15 września 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/41/2011
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 15 września 2011 r.
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do uchwały nr VII/41/2011
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 15 września 2011 r.
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do uchwały nr VII/41/2011
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 15 września 2011 r.
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do uchwały nr VII/41/2011
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 15 września 2011 r.
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UCHWAŁA NR VII/43/2011
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy w Łopusznie
w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 9 lit „h”
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.), art.12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 16
ust 1, 3, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co
następuje:

2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach
bankowych zakładu budżetowego według
stanu na dzień zakończenia likwidacji podlegają wpłacie na rachunek podstawowy Gminy Łopuszno.
3. Bilans zamknięcia likwidowanego zakładu
budżetowego jest bilansem otwarcia jednostki budżetowej.

§ 1. Brak treści
1. Z dniem 01 listopada 2011 r. stawia się w
stan likwidacji w celu przekształcenia w jednostkę budżetową zakład budżetowy pod nazwą Gminny Ośrodek Sportowo- Wypoczynkowy w Łopusznie zwany dalej zakładem budżetowym.
2. W celu przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Wójt Gminy Łopuszno w terminie
do 7 dni od daty wejścia uchwały w życie
powoła likwidatora, określając dla niego na
czas procesu likwidacji szczegółowy zakres
praw i obowiązków.
3. Termin zakończenia likwidacji ustala się na
dzień 31 grudzień 2011 r.

§ 5. Jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych
w ustawie o finansach publicznych.

§ 2. Brak treści
1. Z dniem 01 stycznia 2012 r. tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy w Łopusznie
zwany dalej jednostką budżetową.
§ 3. Mienie znajdujące się w użytkowaniu
likwidowanego zakładu budżetowego według
stanu na dzień zakończenia likwidacji przejmuje
jednostka budżetowa.
§ 4. Brak treści
1. Należności i zobowiązania likwidowanego
zakładu budżetowego według stanu na dzień
zakończenia likwidacji przejmuje jednostka
budżetowa.

§ 6. W stosunku do pracowników likwidowanego zakładu budżetowego zastosowanie
mają przepisy art. 231 Kodeksu Pracy.
§ 7. Zakres działania oraz zasady funkcjonowania jednostki budżetowej określa statut,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.
§ 9. Uchyla się:
1) uchwałę Nr XXIII/192/2001 Rady Gminy w
Łopusznie z dnia 14.11.2001 r. w sprawie
przekształcenia Gminnego Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego w Łopusznie w zakład
budżetowy.
2) uchwałę Nr XXIII/193/2001 Rady Gminy w
Łopusznie z dnia 14.11.2001 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Sportowo
Wypoczynkowego w Łopusznie.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Danuta Łukasik
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Załącznik do uchwały nr VII/43/2011
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 15 września 2011 r.
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UCHWAŁA NR VII/45/2011
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/2008 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2008 roku w
sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych prowadzonych na terenie Gminy Łopuszno
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1, art.12
pkt.1 i pkt. 11 art.42 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 90
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/120/2008 Rady
Gminy w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji
dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych prowadzonych na terenie Gminy
Łopuszno zmienia się załącznik w ten sposób, że
treść § 3 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:
„12. 1.1. Upoważnieni pracownicy Gminy
Łopuszno, zwani dalej "kontrolującymi", mogą
dokonywać kontroli w szkołach, zwanych dalej
"kontrolowanymi", obejmującej:
1) sprawdzenie dokumentacji nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju szkoły, na
podstawie której sporządzono miesięczną informację o rzeczywistej liczbie uczniów.

2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania
dotacji zgodnie z zasadami określonymi
art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustawy, na
podstawie dokumentów finansowych potwierdzających wydatkowanie środków z
otrzymanej dotacji.
12.1.2. W przypadku, gdy księgi rachunkowe prowadzone są poza siedzibą dotowanej
szkoły, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych wraz z
dowodami księgowymi na czas kontroli w siedzibie dotowanej szkoły.
12.1.3. Dotowane szkoły zobowiązane są
do przechowywania dokumentów finansowych i
merytorycznych podlegających kontroli przez
okres minimum 5 lat.
12.1.4. Wypłatę całości lub części dotacji
wstrzymuje się w momencie stwierdzenia przynajmniej jednego z następujących przypadków:
a) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, o
której mowa w ust 12.1.1, w szczególności
nieudostępnienia dokumentacji, o której mowa w ust 12.1.1 ppkt. 1) i 2), z zastrzeżeniem
ust. 12.1.2,
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b) stwierdzenia w toku czynności kontrolnych
niezgodności stanu faktycznego z wpisem do
ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
c) niezłożenia w terminie informacji, o której
mowa w § 3 ust.3,
d) niezłożenia w terminie rozliczenia dotacji, o
którym mowa w § 3 ust. 7,
e) stwierdzenia w toku czynności kontrolnych
niezgodności danych zawartych w informacji,
o której mowa w § 3 ust. 3 i w rozliczeniu, o
którym mowa w § 3 ust. 7, ze stanem faktycznym,
f) stwierdzenia w toku czynności kontrolnych,
braku bądź rażących uchybień w dokumentacji dotyczącej udzielonej dotacji,
g) nie dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji w obowiązującym terminie.
12.1.5. Uruchomienie środków wstrzymanych na podstawie ust. 12.1.4 następuje w miesiącu następnym po miesiącu, w którym usunięte zostaną uchybienia określone w ust.12.1.4
lit. a) -g).
12.1.6. Wydatki ujęte w rozliczeniu wykorzystania dotacji zapłacone przelewem z innego
konta bankowego, niż to, na które przekazywana
jest dotacja, uznaje się za dotację wykorzystaną
niezgodnie z przeznaczeniem.
12.1.7. Wydatki ujęte w rozliczeniu dotacji
potwierdzone dokumentami finansowymi nie
posiadającymi opisu uznaje się za dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.
12.1.8. W przypadku nieudostępnienia dokumentacji, wydatki za okres podlegający kontroli, uznaje się za dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.
12.1.9. Postępowanie kontrolne ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym
przedmiotem kontroli.
12.2.1. Rozpoczęcie kontroli powinno być
poprzedzone jej przygotowaniem polegającym
w szczególności na zapoznaniu się przez kontrolujących z:
1) przepisami dotyczącymi zakresu przedmiotowego kontroli;
2) ustaleniami z poprzednich kontroli;
3) dokumentacją zgromadzoną w Gminie Łopuszno dotyczącą przedmiotu kontroli;
4) dokumentacją sprawozdawczą.
12.2.2. Dokumentem upoważniającym do
przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli zawierające:
1) numer upoważnienia;
2) imię i nazwisko kontrolującego;
3) nazwę i adres kontrolowanego;
4) temat kontroli;
5) termin ważności upoważnienia.

Poz. 3152

12.2.3. Upoważnienie, o którym mowa w
ust. 12.2.2, po zakończeniu kontroli dołącza się
do akt kontroli.
12.3.1. Wynik przeprowadzonej kontroli
kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
12.3.2. Protokół kontroli zawiera:
1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i
adres jego organu prowadzącego oraz imię i
nazwisko osoby lub osób upoważnionych do
reprezentowania kontrolowanego;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
3) imiona i nazwiska kontrolujących;
4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;
5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku
kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości,
z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;
6) opis załączników do protokołu;
7) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania
wyjaśnień do protokołu;
8) podpisy kontrolujących i osoby lub osób
upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania
protokołu;
9) parafy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, na każdej stronie protokołu.
12.3.3. Protokół podpisuje kontrolujący i
kontrolowany, w terminie 14 dni od daty jego
otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub
zmianie protokołu, o których mowa w ust. 5.
12.3.4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu
kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w
protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić
kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od
dnia otrzymania protokołu kontroli.
12.3.5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o
których mowa w ust.12.3.4, kontrolujący jest
zobowiązany dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a
w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
12.3.6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu
zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje
protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania
stanowiska kontrolującego.
12.3.7. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie
właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej
odmowy.
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12.3.8. O odmowie podpisania protokołu
kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni
wzmiankę w protokole. 12.3.9. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.
12.4.1. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli
przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza
wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego organu prowadzącego, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w
razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia
pokontrolne.
12.4.2. Kontrolowany, do którego zostało
skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu
pokontrolnym, zawiadomić osobę podpisującą
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wystąpienie pokontrolne o sposobie realizacji
zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag
zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Danuta Łukasik
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UCHWAŁA NR XIII/115/11
RADY GMINY MORAWICA
z dnia 4 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr III/27/03 Rady Gminy w Morawicy z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Morawica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40
ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy
w Morawicy uchwala, co następuje:

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają
bez zmian.

§ 1. W uchwale Nr III/27/03 Rady Gminy w
Morawicy z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy w Morawicy zmienia
się Załącznik nr 3 do Statutu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Janusz Wojtyś

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 274
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Załącznik do uchwały nr XIII/115/11
Rady Gminy Morawica
z dnia 4 października 2011 r.
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
1. Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II
w Morawicy – instytucja kultury.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy – jednostka budżetowa.
3. Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych
w Morawicy – jednostka budżetowa:
- Samorządowej Przedszkole w Morawicy,
- Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy,
- Gimnazjum w Morawicy,
- Liceum Profilowane w Morawicy.
4. Zespół Szkół w Bilczy – jednostka budżetowa:
- Szkoła Podstawowa im. Ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy,

5.

6.
7.
8.
9.

Gimnazjum im. Ks. Piotra Ściegiennego w
Bilczy,
Zespół Szkół w Brzezinach - jednostka budżetowa
- Szkoła Podstawowa w Brzezinach,
- Gimnazjum w Brzezinach.
Zespół Szkół w Obicach - jednostka budżetowa:
- Szkoła Podstawowa w Obicach,
- Gimnazjum w Obicach.
Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w
Dębskiej Woli - jednostka budżetowa.
„KORAL” sport i rekreacja spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
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UCHWAŁA NR XV/80/2011
RADY GMINY RYTWIANY
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),art. 211, art.212 ust 1 pkt 1,2, 3,4,
5,6,7, 10, ust 2 , art.235, art.236, ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz.1240 ze zm./ Rada Gminy
uchwala co następuje :

planowane do poniesienia w 2011 r. - otrzymuje
brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2011 rok - - otrzymuje brzmienie
określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków
o kwotę 14 000 zł zgodnie z zał. Nr 1

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na
kwotę 77 030 zł zgodnie z zał. Nr 2

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 3. W uchwale Nr VI/35/2011 z dnia 04 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Rytwiany na rok 2011 Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr inż. Marek Sadowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 274
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XV/80/2011
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 29 września 2011 r.
Zwiększenie planu dochodów i wydatków
dział
754

rozdział
75412

§
2320

754

75412

4210

010
900
756
801
750

01095
90001
75615
80101
75023
Razem

0977
4300
0500
0970
4260

Zwiększenie dochodów
5 000,00

Zwiększenie wydatków
5 000,00

5 000,00
5 000,00
2 000,00
2 000,00
4 000,00
14 000,00

14 000,00

Wyszczególnienie
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
Zakup materiałów (OSP Niedziałki- 2 500zł,
OSP Kłoda 2 500zł)
Wpływy z różnych dochodów
Zakup usług pozostałych
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Wpływy z różnych dochodów
Zakup energii

Załącznik nr 2
do uchwały nr XV/80/2011
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 29 września 2011 r.
Zmiany w planie wydatków
dział
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
854
801

rozdział
80101
80101
80103
80103
80103
80104
80101
80101
80103
80103
80104
80104
80104
80195
85401
80101

§
4040
4300
4040
4210
4300
4300
4010
4270
3020
4440
4010
4440
3020
4440
4440
6050

757
900

75705
90095

8110
6059

853

85395

6050

Razem

Zmniejszenie wydatków
9 150,00
6 000,00
4 180,00
1 500,00
1 000,00
200,00

Zwiększenie wydatków

7 450,00
6 000,00
1 500,00
680,00
2 702,00
1 098,00
900,00
900,00
800,00
50 000,00
50 000,00
5 000,00
5 000,00
77 030,00

77 030,00

Wyszczególnienie
Dodatkowe wynagr. roczne
Zakup usług pozost.
Dodatkowe wynagr. roczne
Zakup materiałów
Zakup usług pozost.
Zakup usług pozost.
Wynagrodzenia pracowników
Zakup usług remontowych
Wydatki osobowe niezal. do wynagr.
ZFŚS
Wynagrodzenia pracowników
ZFŚS
Wydatki osobowe niezal. do wynagr.
ZFŚS
ZFŚS
Wydatki inwestycyjne jedn. budż (Moje boisko Orlik 2012)
Obsługa krajowych pożyczek i kredytów
Wydatki inwest. jedn budż. (zagospodarowanie terenu wokół zamku w m. Rytwiany…)
Wydatki inwest. jedn. budż. (Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XV/80/2011
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 29 września 2011 r.
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Województwa Świętokrzyskiego Nr 274

– 26089 –

Poz. 3154
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XV/80/2011
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 29 września 2011 r.
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UCHWAŁA NR XIV/76/2011
RADY GMINY W TARŁOWIE
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie
art.211, art.212.ust.1 pkt.1 i 2 Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada
Gminy w Tarłowie uchwala co następuje:
§ 1. Zmniejszyć przychody budżetu gminy:
§ 950 o kwotę 823,00
§ 2. Zwiększyć dochody budżetu gminy:
Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6260 o kwotę 30.000,00
Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6330 o kwotę 62.259,00
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0760 o kwotę 2.706,00
Dz. 751 Rozdz. 75108 § 2010 o kwotę 7.430,00
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 2.529,00
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 6.000,00
Dz. 852 Rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 288,00
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 8.678,00
Dz. 92 Rozdz. 92195 § 2709 o kwotę 25.589,00
Razem: o kwotę 145.479,00
§ 3. Zmniejszyć dochody budżetu gminy:
Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6260 o kwotę 50.000,00
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 0830 o kwotę 5.000,00
Razem: o kwotę 55.000,00
§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy:
Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 156.745,00
( droga Kozłówek przez wieś)
Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6050 o kwotę 79.202,00
( droga gminna Słupia Nadbrzeżna przez wieś)
Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4010 o kwotę 44.000,00
Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4110 o kwotę 8.700,00
Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4120 o kwotę 582,00
Dz. 754 Rozdz. 75421 § 4210 o kwotę 1.500,00
Dz. 754 Rozdz. 75421 § 4300 o kwotę 1.500,00
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 11.666,00
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 79.526,00
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 26.704,00
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 5.310,00
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 16.524,00
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 1.274,00
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4280 o kwotę 800,00
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 4.260,00
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4370 o kwotę 731,00

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4410 o kwotę 920,00
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4440 o kwotę 8.051,00
Dz. 801 Rozdz. 80103 § 3020 o kwotę 4.794,00
Dz. 801 Rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 17.588,00
Dz. 801 Rozdz. 80103 § 4110 o kwotę 5.750,00
Dz. 801 Rozdz. 80103 § 4120 o kwotę 1.328,00
Dz. 801 Rozdz. 80103 § 4440 o kwotę 3.238,00
Dz. 801 Rozdz. 80146 § 4700 o kwotę 5.008,00
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4220 o kwotę 5.000,00
Dz. 852 Rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 4.000,00
Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 2.700,00
Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 1.000,00
Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4700 o kwotę 300,00
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 6.000,00
Razem: o kwotę 504.701,00
§ 5. Zwiększyć wydatki budżetu gminy:
Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 22.000,00
(droga lokalna przez WólkęTarłowską)
Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6050 o kwotę 193.430,00
( droga Kozłówek przez wieś)
Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6050 o kwotę 62.776,00
(odbudowa drogi gminnej Potoczek- Zemborzyn)
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4300 o kwotę 5.000,00
Dz. 750 Rozdz. 75011 § 4410 o kwotę 500,00
Dz. 750 Rozdz. 75011 § 4700 o kwotę 500,00
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 2900 o kwotę 1.500,00
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4260 o kwotę 3.000,00
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4390 o kwotę 2.200,00
Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 1.000,00
Dz. 751 Rozdz. 75108 § 4110 o kwotę 281,00
Dz. 751 Rozdz. 75108 § 4120 o kwotę 36,00
Dz. 751 Rozdz. 75108 § 4170 o kwotę 2.387,00
Dz. 751 Rozdz. 75108 § 4210 o kwotę 3.700,00
Dz. 751 Rozdz. 75108 § 4300 o kwotę 526,00
Dz. 751 Rozdz. 75108 § 4410 o kwotę 500,00
Dz. 754 Rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 1.000,00
Dz. 754 Rozdz. 75412 § 4430 o kwotę 1.000,00
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2590 o kwotę 137.600,00
Dz. 801 Rozdz. 80103 § 2590 o kwotę 44.550,00
Dz. 801 Rozdz. 80110 § 2590 o kwotę 7.322,00
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4160 o kwotę 4.000,00
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 8.000,00
Dz. 801 Rozdz. 80113 § 4010 o kwotę 6.300,00
Dz. 801 Rozdz. 80113 § 4110 o kwotę 1.000,00
Dz. 801 Rozdz. 80113 § 4120 o kwotę 200,00
Dz. 852 Rozdz. 85212 § 4430 o kwotę 300,00
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Dz. 852 Rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 288,00
Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 15.200,00
Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 400,00
Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 100,00
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 14.000,00
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 3.834,00
Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 5.835,00
Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480 o kwotę 7.536,00
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4177 o kwotę 2.732,00
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4179 o kwotę 1.171,00
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4217 o kwotę 124,00
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4219 o kwotę 53,00
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4277 o kwotę 18.407,00
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4279 o kwotę 7.889,00
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4307 o kwotę 4.326,00
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4309 o kwotę 1.854,00
Razem: o kwotę 594.357,00
§ 6. Załączniki do Uchwały Rady Gminy
Nr V/20/2011 z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok:
- Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011
roku”
- Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2011
roku”
- Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011
roku”
- Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu gminy w
2011 roku”
- Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i in-
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nych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2011 roku”
- Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2011 roku”
- Nr 12 „Dotacje celowe w 2011 roku”
otrzymują następujące brzmienie i stanowią
załączniki do uchwały:
- Nr 1 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011
roku”
- Nr 2 „Zadania inwestycyjne roczne w 2011
roku”
- Nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011
roku”
- Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu gminy w
2011 roku”
- Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2011 roku”
- Nr 6 „Dotacje celowe w 2011 roku”
- Nr 7 „Dotacje celowe w 2011 roku”
§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Giez
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/76/2011
Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 27 września 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/76/2011
Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 27 września 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/76/2011
Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 27 września 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/76/2011
Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 27 września 2011 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XIV/76/2011
Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 27 września 2011 r.
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Załącznik nr 6
do uchwały nr XIV/76/2011
Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 27 września 2011 r.
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Załącznik nr 7
do uchwały nr XIV/76/2011
Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 27 września 2011 r.
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UCHWAŁA NR XIV/78/2011
RADY GMINY W TARŁOWIE
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli. szkół i placówek publicznych
prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
w związku z art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). art.l74 ust. 2 oraz
art. 145, art. 146 ust. 1 w zw. z art. 190 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249. poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Gminy Tarłów uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Tarłów dla przedszkoli ,w tym oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół i placówek publicznych prowadzonych na terenie Gminy Tarłów przez osoby
fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego
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§ 2.1. Przedszkola, o których mowa w § 1,
otrzymują, na każdego ucznia z budżetu gminy
dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego, w
wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Tarłów
2. Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego, ucznia dotację z budżetu Gminy Tarłów, w wysokości równej wydatkom bieżącym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę
Tarłów. W przypadku nieprowadzenia przez
Gminę Tarłów szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest
kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły
publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Tarłów.
3. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w
ust. 1, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem
Gminy Tarłów, gmina, której mieszkańcem jest
ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej
zgodnie z ust. 2
§ 3.1. Placówka, składa wniosek o udzielenie dotacji do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku
określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wymogu złożenia wniosku o dotację nie
później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji nie stosuje się w
przypadku, gdy placówka uruchamiana zostaje
w trakcie roku budżetowego.
3. W przypadku o którym mowa w ust. 2
dotacji udziela się z chwilą rozpoczęcia działalności przez nową placówkę, w oparciu o złożony
przez nią wniosek, z tym że wniosek winien być
złożony co najmniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem planowanej działalności.
§ 4.1. Miesięczne stawki dotacji na jednego ucznia publicznego przedszkola, oraz placówki o których mowa art. 80 ust.1 o systemie
oświaty określane są corocznie na podstawie
uchwały budżetowej oraz metryczki subwencji
oświatowej na dany rok zgodnie z zasadami
wyszczególnionymi w § 2.
2. Kwota dotacji obliczana jest w poszczególnych miesiącach (z zastrzeżeniem ust. 3) na
podstawie liczby uczniów (wychowanków), wy-
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kazanej w informacji miesięcznej obowiązującej
szkoły zgodnie z § 5 pkt.1 niniejszej uchwały,
3. W miesiącu lipcu i sierpniu kwota dotacji publicznych przedszkoli i szkół obliczana jest
na podstawie liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej złożonej w miesiącu czerwcu.
4. Dotacje, o których mowa w §2 są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
§ 5. Placówka dotowana zobowiązana jest do:
1) sporządzania informacji dotyczącej liczby
uczniów (wychowanków) według stanu na
10 dzień każdego miesiąca według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 niniejszej uchwały oraz dostarczenia, jej do Urzędu Gminy w
Tarłowie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca (z zastrzeżeniem §4 ust. 3).
2) sporządzenie sprawozdania półrocznego i
rocznego w terminie do 10 lipca i 10 stycznia
następnego noku według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6.1. Dotacje udzielone z budżetu Gminy
w części lub w całości pobrane nienależnie lub w
nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do
budżetu Gminy wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak od zaległości podatkowych, w
terminie do dnia 28 lutego roku następującego
po roku, w którym udzielono dotacji.
2. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu Gminy nalicza się począwszy od
dnia:
1) stwierdzeni a nieprawidłowego naliczenia
dotacji,
2) nienależnego pobrania dotacji
3. W przypadku niedokonania zwrotu dotacji w obowiązującym terminie zleceniodawca
wyda decyzję określającą kwotę przypadającą do
zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.
4. Przy zwrocie dotacji mają odpowiednio
zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych.
§ 7. Organowi dotującemu lub innej upoważnionej przez organ dotujący jednostce przysługuje prawo kontroli danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) wykazywanych
przez dotowane podmioty w informacjach obowiązujących zgodnie z § 5 pkt. 1 niniejszej
uchwały.
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Tarłów.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Giez
Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 27 września 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 27 września 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 27 września 2011 r.
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UCHWAŁA NR XIV/81/2011
RADY GMINY W TARŁOWIE
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie zmian do statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie.
Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2
pkt.9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U.2001 r. Nr 142, poz.1591
z późn. zm. / art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych
/ Dz.U. Nr 249 poz.2104z późn. zm. / oraz art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o Gospodarce
Komunalnej / Dz.U. 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn,
zm. / Rada Gminy Tarłów
uchwala co następuje:

2. Schemat Organizacyjny Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej stanowiący zał.
Nr 2 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie
jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 1. W uchwale Nr VI/29/2005 r. Rada
Gminy Tarłowie z dnia 26 sierpnia 2005 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej
Mieszkaniowej w Tarłowie stanowiącym zał.
Nr 1 do w/w uchwały słowo „ Kierownik” zastępuje się słowem „Dyrektor” .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarłów.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Giez
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Załącznik do uchwały nr XIV/81/2011
Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 27 września 2011 r.

3157

3158
3158

UCHWAŁA NR 73/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia
15 września 2011 r., dotyczącej zmiany uchwały Nr XX/120/2008 Rady Gminy w Łopusznie z dnia
30 grudnia 2008 roku w sprawie zasad udzielenia i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Łopuszno.
Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 w związku
z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w
wyniku badania Uchwały Nr VII/45/2011 Rady
Gminy w Łopusznie z dnia 15 września 2011 r.,
dotyczącej zmiany uchwały Nr XX/120/2008 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2008
roku w sprawie zasad udzielenia i rozliczania
dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

szkół publicznych prowadzonych na terenie
Gminy Łopuszno
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w składzie następującym :
Przewodniczący : Zbigniew Rękas - Zastępca
Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika Dębowska – Sołtyk, Iwona Kudła, Joanna Marczewska, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki
(sprawozdawca),
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postanawia
stwierdzić nieważność Uchwały Nr VII/45/2011
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 września
2011 r., dotyczącej zmiany uchwały Nr XX/120/2008
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2008
roku w sprawie zasad udzielenia i rozliczania
dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych prowadzonych na terenie

Gminy Łopuszno w części tj. § 1 pkt 12.1.4. do
pkt 12.1.8 z powodu braku podstaw prawnych
do zawarcia w uchwale takich uregulowań oraz
naruszenia art. 251 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157
poz.1240 z późn. zm.).

Uzasadnienie
Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 września 2011 r., dotycząca zmiany
uchwały Nr XX/120/2008 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zasad
udzielenia i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
prowadzonych na terenie gminy Łopuszno
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w dniu 20 września 2011 r.
Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
7 października 1992 r o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001r Nr 55, poz. 577 z
późn. zm.) została objęta postępowaniem nadzorczym, w wyniku którego stwierdzono, że Rada Gminy w Łopusznie w § 1 badanej uchwały
dokonała zmiany zapisów zawartych w uchwale
Nr XX/120/2008 Rady Gminy w Łopusznie z dnia
30 grudnia 2008 roku poprzez nadanie nowego
brzmienia § 3 ust 12 zmienianej uchwały.
W pkt 12.1.4 Rada Gminy określiła, że wypłatę
całości lub części dotacji wstrzymuje się w momencie stwierdzenia przynajmniej jednego z
następujących przypadków;
a) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, o
której mowa w ust 12.1.1., w szczególności
nieudostępnienia dokumentacji, o której mowa w ust 12.1.1. ppkt 1) i 2), z zastrzeżeniem
ust. 12.1.2.,
b) stwierdzenia w toku czynności kontrolnych
niezgodności stanu faktycznego z wpisem do
ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
c) niezłożenia w terminie informacji, o której
mowa w § 3 ust 3,
d) niezłożena i w terminie rozliczenia dotacji, o
których mowa w § 3 ust 7,
e) stwierdzenia w toku czynności kontrolnych
niezgodności danych zawartych w informacji,
o której mowa w § 3 ust 3 i w rozliczeniu, o
którym mowa w § 3 ust 7, ze stanem faktycznym,
f) stwierdzenia w toku czynności kontrolnych,
braku bądź rażących uchybień w dokumentach dotyczących udzielonej dotacji,
g) nie dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji w obowiązującym terminie.

12.1.5. Uruchomienie środków wstrzymanych na
podstawie ust.12.1.4. następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym usunięte zostaną uchybienia określone w ust. 12.1.4 lit. a) – g).
W świetle art. 7 Konstytucji RP organy władzy
publicznej mogą działać tylko wówczas, gdy
funkcjonuje w obrocie prawnym przepis prawa
uprawniający te organy do określonego działania. Istnieć musi zatem przepis prawa pozytywnego, tj. przyznającego tym organom kompetencje do takiego działania. Rada Gminy w Łopusznie nie miała podstawy prawnej do określenia
zasad „wstrzymania dotacji” czy też uznania
dotacji za niezgodną z prawem.
Art. 90 ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz.2572 z późn. zm.) pozwala organowi stanowiącemu na określenie w drodze uchwały trybu
udzielenia i rozliczania dotacji nie zaś do kształtowania norm materialno prawnych w zakresie
udzielania dotacji z zakresu oświaty.
Zgodnie z wyrokiem WSA w Kielcach z
18.02.2010 Sygn. akt II SA/Ke 45/10 instytucja
wstrzymania dotacji prowadzi w istocie do ograniczenia prawa do dotacji. Powszechnie przyjmuje się, że podstawą do wprowadzenia ograniczeń prawa, w tym prawa do dotacji, może być
wyłącznie przepis ustawowy, bądź też akt prawa
wydany na podstawie i w granicach delegacji
ustawowej, takiej zaś kompetencji w świetle
obowiązujących przepisów nie posiada organ
stanowiący j.s.t. W uzasadnieniu do w/w wyroku
wskazuje się również, że ustawodawca zarówno
w poprzednio jak i obecnie obowiązującej ustawie o finansach publicznych nie przewidział instytucji wstrzymania dotacji. Zgodnie z art. 145
w zw. z art. 190 poprzedniej ustawy o finansach
publicznych i art. 252 ust 1 obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych. Instytucja wstrzymania dotacji nie
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została przewidziana również w ustawie o systemie oświaty. Oznacza to zdaniem Sądu, że
kwestie wstrzymania dotacji nie mogą być regulowane przepisami prawa miejscowego jak zostało to uczynione w omawianej uchwale.
Podobnie regulacje do których ustanowienia
organ stanowiący nie posiadał kompetencji, a
ponadto poprzez ich umieszczenie w uchwale
naruszył art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zawarte zostały w pkt. 12.1.6 do 12.1.8
omawianej uchwały.
W tej części uchwały Rada Gminy stanowi, że;
- wydatki ujęte w rozliczeniu wykorzystania
dotacji zapłacone przelewem z innego konta
bankowego, niż to, na które przekazywana
jest dotacja, uznaje się za dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem,
- wydatki ujęte w rozliczeniu dotacji potwierdzone dokumentami finansowymi nie posiadającymi opisu uznaje się za dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem,
- w przypadku nieudostępnienia dokumentacji,
wydatki za okres podlegający kontroli, uznaje
się za dotację wykorzystaną niezgodnie z
przeznaczeniem.
Zapisy takie naruszają art. 251 ust 4 ustawy o
finansach publicznych, zgodnie z którym, wyko-
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rzystanie dotacji następuje w szczególności poprzez zapłatę za zrealizowanie zadania na które
dotacja była udzielona, a w przypadku gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i
rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje
przez realizację celów wskazanych w tych przepisach. Dotacje o których mowa w ustawie o
systemie oświaty i badanej uchwale, są przeznaczane na dofinansowanie realizacji zadań szkoły
lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania
i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje
mogą być wykorzystane na pokrycie wydatków
bieżących placówki oświatowej. Dotacją wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w badanym przypadku, jest dotacja przeznaczona na cel
inny niż wynikający z ustawy o systemie oświaty. Organ stanowiący nie może sam definiować,
w sposób nie wynikający z obowiązujących
przepisów, zasad uznania dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.
Zwrócić należy jednocześnie uwagę, iż w
preambule prawnej badanej uchwały nieprawidłowo, jako podstawa do podjęcia tejże uchwały
wskazana została ustawa o samorządzie powiatowym, nie zaś ustawa o samorządzie gminnym.
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło
jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje
skarga za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego Są-

du Administracyjnego w Kielcach w terminie
30 dni od dani doręczenia.
Przewodniczący Kolegium:
Zbigniew Rękas

3158

3159
3159

UCHWAŁA NR 75/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/107/2011 Rady Gminy w Piekoszowie
Na podstawie 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.)

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa – Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Iwona Kudła, Monika Dębowska-Sołtyk, Joanna
Marczewska, Ewa Midura - sprawozdawca, Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas
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postanawia
stwierdzić nieważność uchwały Nr XIII/107/2011
Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 18 października 2011 roku w sprawie udzielania przez Gminę
Piekoszów poręczenia pożyczki zaciągniętej
przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie

Spółka z o.o. z powodu naruszenia art. 94 i
art. 226 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z ust. 4
pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Uzasadnienie
Uchwała
Rady
Gminy
w
Piekoszowie
Nr XIII/107/2011 z dnia 18 października 2011 roku
w sprawie udzielania przez Gminę Piekoszów
poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Zakład
Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o.o.
doręczona została do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 20.10.2011 r. Właściwość RIO w Kielcach w zakresie objęcia nadzorem w/w uchwały wynika z art. 11 ust. 1 pkt 3
w/w ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. W dniu 21 października 2011 roku w stosunku uchwały Nr XIII/107/2011 wszczęte zostało
postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności.
Zakres tego postępowania obejmował analizę
treści uchwały Nr XIII/107/2011 wraz z jej odniesieniem do postanowień uchwały budżetowej
Gminy Piekoszów na 2011 rok oraz uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 20112016.
Co do uchwały Nr XIII/107/2011 Rady Gminy w
Piekoszowie Kolegium stwierdziło, że
- w § 1 w/w uchwały Rada Gminy w Piekoszowie postanowiła o udzieleniu poręczenia finansowego pożyczki zaciągniętej przez Zakład
Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z
o.o. w wysokości 498.588 zł do maksymalnej
kwoty poręczenia 498.588 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych ) na sfinansowanie zadania
pn. „Kanalizacja Sanitarna w miejscowości
Micigózd Gmina Piekoszów).
- w § 2 w/w uchwały Rada Gminy w Piekoszowie postanowiła o objęciu poręczeniem spłat
rat kredytowych składających się z rat kapitałowych oraz innych zobowiązań wynikających
z udzielonej pożyczki łącznie do kwoty
498.588 zł w okresie od dnia podpisania
umowy do 28 lutego 2015 roku.
Natomiast w uchwale Nr IV/22/2011 Rady Gminy
w Piekoszowie z dnia 22 lutego 2011 w sprawie
uchwalenia budżetu na 2011 rok (ze zmianami)
określona została łączna kwota poręczeń udzielanych w 2011 roku w wysokości 658.300 zł. Odnosi się ona jednak do już wcześniej udzielonego
Zakładowi Usług Komunalnych w Piekoszowie
poręczenia wykazanego w uchwale Nr IV/23/2011

z dnia 22 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016
(ze zmianami) jako przedsięwzięcie pod nazwą
„Kredyty ZUK – udzielone poręczenie – spłata
kredytu za ZUK z limitem wydatków na 2011 rok
w kwocie 658.300 zł. Kwota ta ujęta została również w wydatkach zaplanowanych w budżecie
2011 roku jak i w wydatkach na 2011 rok ujętych
w.p.f. odrębnie z tytułu udzielonych poręczeń.
Należy podkreślić, że ze sprawozdania RbN o
stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na 30.06.2011 r. wynika, iż należności Gminy Piekoszów z tytułu wcześniej udzielonego poręczenia dla Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Piekoszowie wynoszą
1.040.569,39 zł. W I półroczu 2011 r. spłaty w/w
zobowiązania finansowego jakich za ZUK
sp. z o.o. w Piekoszowie dokonała Gmina Piekoszów z budżetu Gminy wyniosły 337.802,34 zł.
Wobec powyższych ustaleń Kolegium RIO w
Kielcach stwierdza, że postanawiając o udzieleniu poręczenia w zakresie określonym w § 1 i 2
uchwały Nr XIII/107/2011 Rada Gminy w Piekoszowie naruszyła:
- art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych zgodnie, z którym jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń, przy czym łączna kwota poręczeń powinna być określona w uchwale budżetowej a poręczenia powinny być terminowe i udzielane do określonej kwoty.
Kolegium stwierdziło, że w związku z podjęciem
uchwały Nr XIII/107/2011 Rada Gminy w Piekoszowie nie dokonała żadnych zmian obowiązującej na 2011 r. uchwały budżetowej w tym w
szczególności nie zwiększyła w tej uchwale łącznej kwoty poręczeń. Ponadto nie określiła kwoty
udzielanego poręczenia ani też tego do jakiego
rodzaju zobowiązania finansowego poręczenie
Gminy Piekoszów się odnosi.
Z treści § 1 i 2 w/w uchwały nie wynika bowiem
jednoznacznie do jakiej kwoty udzielane jest
poręczenie Gminy Piekoszów – zapis cyfrowy
dotyczący kwoty pożyczki objętej poręczeniem
odnosi się do kwoty 498.588 zł zaś słowny do
kwoty o 400.000 zł mniejszej (słownie wskazano
kwotę dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset
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osiemdziesiąt osiem złotych). Nie jest też jednoznaczne jakie zobowiązanie Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o.o. objęte
jest poręczeniem – w tytule uchwały oraz w § 1
określono, że udzielenie poręczenia odnosi się
do pożyczki zaciągniętej przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o.o. zaś z
treści § 2 uchwały wynika, że poręczenie obejmuje spłaty rat kredytowych składające się z rat
kapitałowych oraz innych zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki.
W związku z podjęciem przez Radę Gminy w
Piekoszowie uchwały Nr IV/22/2011 wskazać
należy także na to, że poręczenie o którym mowa
w w/w uchwale nie ma żadnego powiązania z
uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piekoszów. Zgodnie z art. 226
ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z ust. 4 pkt 3 w/w
ustawy o finansach publicznych uchwała w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej powinna określać dla każdego roku objętego prognozą wydatki bieżące budżetu j.s.t., w tym również na poręczenia a w załączniku do w/w
uchwały określone powinno zostać odrębnie dla
każdego poręczenia będącego w związku z ust. 4
pkt 3 w/w ustawy przedsięwzięciem:
1) nazwę i cel;
2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za
realizację lub koordynującą wykonywanie
przedsięwzięcia;
3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
4) limity wydatków w poszczególnych latach;
5) limit zobowiązań.
Poręczenie określone w uchwale Nr XIII/107/2011
jest poręczeniem udzielonym do 28 lutego 2015
roku a więc poręczeniem wieloletnim. Takie poręczenie powinno więc być przede wszystkim
uwzględnione przez organ stanowiący w obowiązującej uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy zarówno w planowanych wydatkach bieżących z tytułu udzielonych
poręczeń jak i w załączniku do uchwały w sprawie w.p.f. dotyczącym przedsięwzięć w całym
okresie obowiązywania poręczenia.
Mając na uwadze powyższe ustalenia Kolegium
RIO w Kielcach podjęło rozstrzygniecie nadzor-
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cze o treści jak w sentencji obejmujące całość
uchwały Nr XIII/107/2011. Wobec stwierdzenia
istotnego naruszenia wskazanych w sentencji
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych w § 1 i 2 uchwały
Nr XIII/107/2011 bezprzedmiotowe stały się postanowienia Rady Gminy w Piekoszowie zawarte
w § 35 w/w uchwały.
W tym miejscu Kolegium RIO w Kielcach dodatkowo wskazuje, że w podstawie prawnej uchwały Nr XIII/107/2011 zamieszczone zostały przepisy, które z dniem 01.01.2010 r. utraciły moc
obowiązującą – co nastąpiło na podstawie
art. 85 w związku z art. 123 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157,
poz. 1241 z późn.zm./) .
Zgodnie z § 134 i § 139 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w
sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U.
Nr 100 poz. 908) podstawą wydania uchwały stanowiącej akt normatywny o charakterze wewnętrznym ( a taki status ma uchwała Nr XIII/107/2011 )
jest przepis prawny, który:
1) upoważnia dany organ do uregulowania
określonego zakresu spraw;
2) wyznacza zadania lub kompetencje danego
organu.
a tekst uchwały rozpoczynać powinien się od
wskazania przepisu prawnego, na podstawie
którego uchwała jest wydawana.
Ponadto wskazać należy, że poręczenia udzielane przez j.s.t. tytułem zabezpieczenia spłaty zobowiązań finansowych zaciąganych przez inne
osoby prawne mogą być realizowane wyłącznie
poprzez zawarcie umowy poręczenia, gdyż tylko
poręczenia udzielane w formie umów cywilnoprawnych są stosownie do art. 94 ust.2 ustawy o
finansach publicznych terminowe (umowa poręczenia określa termin do jakiego j.s.t. udziela
poręczenia).
Natomiast z treści uchwały Nr XIII/107/2011 nie
wynika jakiego rodzaju poręczenie ma być udzielone – w § 1 w/w uchwały mowa jest o poręczeniu finansowym.

Pouczenie
Od postanowień niniejszej uchwały Radzie Gminy w Piekoszowie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachun159

kowej Kielcach w terminie 30 dni od daty doręczenia.
Przewodniczący Kolegium:
Henryk Rzepa
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UCHWAŁA NR 76/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 2 listopada 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku
z art.11 ust. 1pkt 4 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) w wyniku badania Uchwały
Nr X/122/2011 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z
dnia 29 września 2011 roku w sprawie zasad
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepu-

blicznych posiadających uprawnienia szkoły
publicznej, niepublicznych przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Zbigniew Rękas
Członkowie: Stanisław Banasik – (sprawozdawca) , Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła,
Joanna Marczewska, Ireneusz Piasecki .

postanawia
stwierdzić nieważność uchwały Nr X/122/2011
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 września 2011 roku w części tj. § 9 ust. 3 „ w przypadku niewykonania obowiązku , o którym mowa w ust. 2 ,Burmistrz Miasta i Gminy BuskoZdrój „ wstrzymuje przekazanie dotacji” oraz
§ 10 ust. 2 „ Niewypełnienie obowiązków okre-

ślonych w ust. 1 spowoduje „wstrzymanie wypłaty dotacji” za następne miesiące. z powodu
braku podstaw prawnych do zawarcia w uchwale
takich uregulowań oraz naruszenia art. 251 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm).

Uzasadnienie
W dniu 5 października 2011 roku wpłynęła do
Regionalnej Izby Obrachunkowej wymieniona
wyżej Uchwała Rady Miejskiej i została objęta
postępowaniem nadzorczym na podstawie
art. 11 ust. 1 pkt 4 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 w § 9 określiła ,że
osoba prowadząca przedszkole , szkołę oraz inną
formę wychowania przedszkolnego , jest zobowiązana informować Burmistrza Miasta i Gminy
BuskoZdrój o aktualnej liczbie uczniów według
stanu na dziesiąty dzień każdego miesiąca ,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Ust. 2 informację o której mowa w ust. 1 należy
złożyć do dnia 15 każdego miesiąca. Ust. 3 w
przypadku niewykonania obowiązku, o którym
mowa w ust. 2 Burmistrz Miasta i Gminy BuskoZdrój wstrzymuje przekazanie dotacji,
W § 10 ust. 1 uregulowano, że „Osoba prowadząca przedszkole, szkołę lub inną formę wychowania przedszkolnego ma obowiązek sporządzić i przedłożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy
Busko-Zdrój sprawozdanie finansowo – opisowe

z otrzymanej dotacji według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały ,
w następujących terminach:
a) sprawozdanie półroczne do 15 lipca roku, na
który została udzielona dotacja,
b) sprawozdanie roczne do 20 stycznia roku następującego po roku, na który została udzielona dotacja.
Ust. 2 Niewypełnienie obowiązków określonych
w ust. 1 spowoduje wstrzymanie wypłaty dotacji
na następne miesiące.
Konstytucja RP w art. 7 reguluje, że organy władzy publicznej mogą działać tylko wówczas, gdy
funkcjonuje w obrocie prawnym przepis prawa
uprawniający te organy do określonego działania. Istnieć musi przepis prawny przyznający tym
organom kompetencje do takiego działania.
Rada Miasta w BuskuZdroju nie miała podstawy
prawnej do określenia zasad „wstrzymania dotacji” Art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r nr
256 poz. 2572 ze zm.) upoważnia organ stanowiący do określenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji uwzględniając podstawę
obliczenia dotacji , zakres danych które powinny
być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w
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rozliczeniu jej wykorzystania , oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.
W sprawie instytucji „wstrzymania dotacji „ wypowiedział się także WSA w Kielcach który do
sprawy tej odniósł się w swoim wyroku z dnia
18.02.2010 r. Syg.akt II SA/Ke 45/10 w którym
stwierdza że instytucja wstrzymania dotacji prowadzi do ograniczeń prawa , w tym prawa do dotacji i
może być wprowadzona jedynie przepisem rangi

Poz. 3160,3161

ustawowej. Natomiast należy stwierdzić, że takich kompetencji nie posiada organ stanowiący
Miasta i Gminy.
Przepisy poprzedniej ustawy o finansach publicznych jak i obecnej obejmujące regulacje w
sprawach dotacji nie przewidują instytucji
wstrzymania dotacji.
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:
Zbigniew Rękas

3160
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INFORMACJA
STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO
z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie operatu opisowo – kartograficznego
dla jednostki ewidencyjnej DZIAŁOSZYCE –obszar wiejski
Zgodnie z art. 7d pkt.1 oraz art. 24a ustawy
z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2000r. nr 100 , poz. 1086 ze
zm.) informuję, że w dniu 5 października 2011r.
projekt operatu opisowo – kartograficznego
dla jednostki ewidencyjnej numer 260801_5
DZIAŁOSZYCE – obszar wiejski sporządzony w
roku 2011 przez Przedsiębiorstwo Geodezyjne
GEOPROF s.c. Kraków ul. Radzikowskiego 65K/12
stał się operatem ewidencji gruntów i budynków
– został włączony do Państwowego Zasobu
3161

Geodezyjnego i Kartograficznego pod numerem
KERG: 3102-33 / 2011;
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą
dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków
ujawnione w w/w operacie opisowo – kartograficznym, może zgłaszać zarzuty do tych danych
w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej
informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Starosta:
mgr Jan Moskwa
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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
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