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UCHWAŁA Nr XXI/200/2004 
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH 

 
z dnia 30 grudnia 2004r. 

 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004r. 

 
Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z 

dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych  
(z 2003r Dz. U. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391,  
Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, 
Nr 189 poz. 1851; z 2004 roku Nr 19 poz. 177, Nr 93 
poz. 890, nr 121 poz. 1264, nr 123 poz. 1291, nr 210 
poz. 2135) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie-
których innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r  
Nr 62, poz. 718, z 2001r Nr 46 poz. 499, z 2002r  
Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984 z 2003r Nr 65  
p. 595, z 2004 roku Dz. U. Nr 96 poz. 959) Rada 
Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 2004 oraz 
plan finansowy tych wydatków i ostateczny termin 
ich dokonania, zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy w Końskich. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2005 roku 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: G. Wąsik 
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Załącznik 1 
do Uchwały Nr XXI/200/2004  
Rady Miejskiej w Końskich  
z dnia 30 grudnia 2004r. 

 
Wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 

 
Symbol  

klasyfikacji 
budżetowej Lp 

dział rozdział 

Plan 
W tym: wydatki 

inwestycyjne Zadanie 
Ostateczny termin 

dokonania wydatku 

1 2 3 4 5 6 7 

1 801 80101 289 996 289 996 

Dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanych 
obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych 
pomieszczeń do nauki pozyskiwanych w wyniku moder-
nizacji lub adaptacji 

31-12-2005r. 

2 851 85195 117 315 117 315 
Modernizacja budynku przychodni przy ulicy Południowej 
w Końskich 31-03-2005r. 

3 750 75023 38 000 38 000 Zakup komputerów dla UMiG 31-03-2005r. 
Razem: 445 311 445 311  
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UCHWAŁA Nr XXI/201/2004 
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH 

 
z dnia 30 grudnia 2004r. 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/80/2003 z dnia 17 września 2003r w sprawie przyjęcia programu  

restrukturyzacji i zmian strukturalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej  
Opieki Zdrowotnej. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. „h” 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102. poz. 
1055, Nr 116 poz. 1203), art. 36, 43, 60 ust. 6 usta-
wy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91 poz. 408 z póź-
niejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co 
następuje: 
 

§ 1.1. Z załącznika Nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej Nr IX 80/2003 z dnia 17 września 2003r. w 
sprawie przyjęcia programu restrukturyzacji i 
zmian strukturalnych Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Końskich z rozdziału 
„Majątek” skreśla się w zdaniu drugim po przecin-
ku zapis „przy czym nieodpłatnie na dwa lata”.  
W zdaniu trzecim skreśla się wyraz „nieodpłatnie”. 

 

2. Rozdział załącznika „Majątek” otrzymuje 
brzmienie: Gmina nieruchomości i majątek ru-
chomy przekazuje w użytkowanie w drodze umo-
wy. Umowa będzie zawarta na okres 10-ciu lat. Po 
upływie dwóch lat od przekazania nieruchomości 
Rada Miejska może ustalić nowe zasady użytko-
wania na pozostały okres trwania umowy. 

 
3. Rada Miejska zobowiązuje NZOZ-y do co-

rocznego składania sprawozdania w zakresie wy-
korzystania przekazanego majątku, w tym nakła-
dów poniesionych na jego utrzymanie. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy Końskie. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: G. Wąsik 
 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 48  2464  Poz. 627 
 

627 
 

UCHWAŁA Nr XX/93/04 
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY 

 

z dnia 30 grudnia 2004r. 
 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 
1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 
poz. 148 z późn. zm.), Rada Miejska w Koprzywnicy 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Uchwala się zwiększenie dochodów 
budżetowych o kwotę 77.298 zł, zgodnie z załącz-
nikiem Nr 1. 

 

2. Uchwala się zwiększenie wydatków bu-
dżetowych o kwotę 77.298 zł, zgodnie z załączni-
kiem Nr 1. 

§ 2.1. Wprowadza się zmiany kwot wydatków 
na inwestycje roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 2 

 
2. Wprowadza się zmiany kwot wydatków na 

realizację wieloletnich programów inwestycyj-
nych, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy. 
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej: A. M odochowskał

 

Załączniki do uchwały Nr XX/93/04  
Rady Miejskiej w Koprzywnicy  
z dnia 30 grudnia 2004r. 

 

Załącznik Nr 1 
 

Zestawienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2004 rok. 
 

Dochody Wydatki Lp. Dział Rozdział Nazwa rozdziału Paragraf 
zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 010 01010 Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna 6050   200  
   Razem dz. 010    200  

2 400 40002 Dostarczanie wody 4210    1.500 
    4260   1.500  
   Razem dz. 400    1.500 1.500 

3 600 60078 Usuwanie skutków klęsk żywioł. 6050    26.826 
  60014 Drogi publiczne powiatowe 4430   1.057  
   Razem dz. 600    1.057 26.826 

4 710 71004 Plany zagospodarowania przestrz. 4300    24.000 
   Razem dz. 710     24.000 

5 750 75023 Urzędy gmin 0960 23.997    
    3020    5.000 
    4010    36.000 
    4110    17.416 
    4410   2.500  
    4440   8.056  
  75022 Rady gmin 4210   700  
    4410    700 
  75095 Pozostała działalność 4260   300  
    4210   2.540  
    4270    2.540 
   Razem dz. 750  23.997  14.096 61.656 

6 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 4210   1.929  
    4260   17  
    4300    1.946 
    6050   26  
   Razem dz. 754    1.972 1.946 

7 756 75618 Wpływy z innych opłat stanowiąc. do-
chód jst na podstawie ustaw 

0480 22.990    

   Razem dz. 756  22.990    
8 758 75801 Część oświatowa subwencji 2920 20.000    
   Razem dz. 758  20.000    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9 801 80101 Szkoły podstawowe 3020   9.100  
    4010   95.400  
    4110   16.200  
    4120    1.300 
    4210   9.300  
    4260   13.700  
    4300   620  
    4410    900 
    4440   3.680  
   Razem rozdz. 80101    148.000 2.200 
  80104 Przedszkola 3020   3.700  
    4010   6.350  
    4110    6.900 
    4120    1.300 
    4220    1.900 
    4260    2.400 
    4300   730  
   Razem rozdz. 80104    10.780 12.500 
  80110 Gimnazja 3020   1.200  
    4010   19.650  
    4110    11.400 
    4120    1.500 
    4210   13.550  
    4260   6.550  
    4300   600  
   Razem rozdz. 80110    41.550 12.900 
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 4300    900 
  80114 Zespoły ekonom.-administr. szkół 4010    5.500 
    4110    3.700 
    4120    2.300 
    4210   10  
    4300    3.200 
   Razem rozdz. 80114    10 15.600 
  80120 Licea ogólnokształcące 3020    1.700 
    4010    2.300 
    4110    1.300 
    4120    900 
    4260   4.320  
    4300   1.000  
   Razem rozdz. 80120    5.320 6.200 
   Razem dz. 801    205.660 49.400 

10 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4210   17.000  
    4300   5.990  
   Razem dz. 851    22.990  
 852 85212 Świadczenia rodzinne 4010   1.496  
    4110   267  
    4120   37  
    4210    864 

    4300   203  
    4410    280 
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 4010    10 
    4110   62  
    4120   30  
    4210    200 
    4410    28 
  85228 Usługi opiekuńcze 4010   1.115  
    4110    999 
    4120    130 
    4210    704 
    4300   404  
    4410    399 
   Razem dz. 852    3.614 3.614 
11 854 85401 Świetlice szkolne 3020    1.200 

    4010    2.200 
    4110    3.360 
    4300    800 
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 2318 4.219    
    2319 3.592    
    3248   3.920  
    3249   3.451  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
    4218   299  
    4219   118  
    4309   23  
   Razem dz. 854  7.811  7.811 7.560 
12 900 90001 Gospodarka ściekowa 4210   1.000  

    4260   2.500  
  90003 Gospodarka odpadami 4210    3.000 
   Razem dz. 900    3.500 3.000 

13 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice 6050   1.470  
  92116 Biblioteki 2020 2.500    

    2550   2.500  
  92195 Pozostała działalność 4210   1.230  
    4300   600  
   Razem dz. 921  2.500  5.800  

4110    400 14 926 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 
i sportu 6050    11.000 

   Razem dz. 926     11.400 
   Ogółem:  77.298  268.200 190.902 

 
Załącznik Nr 2  

 
Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków inwestycyjnych - zmiany do zał. Nr 5  

uchwały budżetowej. 
 

w tym: 
Lp. Nazwa zadania Dział Rozdział Paragraf Plan po 

zmianach 

Zmiana uchw. 
Rady Miejskiej  
z dn. 30.12.04 

Plan 
aktualny dochody 

własne kredyt środki 
SAPARD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
010 01010 6050 236.914 + 200 237.114 37.114 200.000  1. Budowa sieci wodociąg. z 

przyłączami domowymi w 
msc. Gnieszowice i Trzykosy 
wraz z pompownią i zbiorni-
kiem 

  6052 636.208  636.208   636.208 

2. Kontynuacja budowy remizy 
w Krzcinie i w Trzykosach 

754 75412 6050 7.295 + 26 7.321 7.321   

010 01010 6050 102.235 0 102.235 3.001 99.234  
  6052 297.704 0 297.704   297.704 

3. Budowa kolektora sanitar-
nego z przykanalik. w msc. 
Cegielnia i Koprzywnica 
wraz z pompownią ścieków i 
zasilaniem elektrycznym 

         

4. Zagospodarowanie terenu 
przy zalewie 

926 92605 6050 11.000 -11.000 0    

 Razem:    1.291.356 - 10.774 1.280.582 47.436 299.234 933.912 

 
Załącznik Nr 3  

 
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - zmiany do zał. Nr 6 uchwały budżetowej. 

 
w zł 

Okres realizacji  
programu 

Źródła finansowania wydatków: 

Lp. Program  
inwestycyjny 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
program lub 
koordynująca 

jego wykonania 

Dział 
Rok  

rozpoczęcia 
Rok 

zakończenia 

Łączne 
nakłady 

finansowe 

Wysokość 
wydatków  

w roku 
budżetowym 

dochody 
własne 

dotacje kredyty i 
pożyczki 

środki  
z innych 
źródeł 

Wysokość 
wydatków 

w roku 2005 

Wysokość 
wydatków 

w roku 2006 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Kontynuacja budo-

wy Domu Kultury w 
Koprzywnicy 

UMiG 921 1995 2006 620 000 13 470 13 470 0 0 0 306 530 300 000 

 Razem:     620 000 13 470 13 470 0 0 0 306 530 300 000 
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UCHWAŁA Nr 18/158/04 
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU 

 

z dnia 30 grudnia 2004r. 
 

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 11/97/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu  
z dnia 24 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 t.j. z późn. 
zm.) oraz art. 109, ustawy z dnia 26 listopada 1998 
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku 
Nr 15 poz. 148 t.j. z późn. zm.)) Rada Miejska 
uchwala co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr 11/97/04 Rady Miejskiej w 

Małogoszczu z dnia 24 marca 2004r. w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 wprowa-
dza się następujące zmiany: 
1. W § 2 w zapisie dotyczącym dotacje skreśla się 

kwotę 480.000,- zł a wpisuje się kwotę 510.000,- zł 
2. W załączniku nr 3 do uchwały pt. „Przychody i 

rozchody budżetu” w liczbie porządkowej nr 6 
wolne środki jako nadwyżka środków pienięż-
nych na rachunku bieżącym budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego wynikająca z rozli-
czeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwotę 
200.000,- zł zastępuje się kwotą 256.393,- zł, 
oraz w poz. razem przychody kwotę 2.400.018,- zł 
zastępuje się kwotą 2.456.411,- zł 

3. W załączniku nr 7 do uchwały pt. „Wykaz 
udzielonych dotacji z budżetu w 2004 roku” w 
liczbie porządkowej nr 2 skreśla się kwotę 
150.000,- zł a wpisuje się kwotę 180.000,- zł 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: H. Nowakowski 
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UCHWAŁA Nr 18/159/04 
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU 

 

z dnia 30 grudnia 2004r. 
 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004. 
 

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 t.j. z późn. 
zm.) oraz art. 109, ustawy z dnia 26 listopada 1998 
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku 
Nr 15 poz. 148 t.j. z późn. zm.) Rada Miejska 
uchwala co następuje: 
 

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżeto-
wych gminy o kwotę 27.751,- zł  
w tym: 
Dział 758 rozdział 75802 § 2750 o kwotę  27.751,- zł 
 

2. Zmniejsza się plan wydatków budżeto-
wych gminy o kwotę 13.000,- zł 
w tym:  
Dział 801 rozdział 80113 § 4300 o kwotę  13.000,- zł 

 
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych 

gminy o kwotę 40.751,- zł 
w tym : 
Dział 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę  5.151,- zł 

Dział 750 rozdział 75022 § 3030 o kwotę  1.700,- zł 
§ 4210 o kwotę  3.400,- zł 

Ogółem 75022 5.100,- zł 
 
Dział 750 rozdział 75023 § 6050 o kwotę  3.700,- zł 
Dział 750 rozdział 75095 § 4100 o kwotę  2.000,- zł 
Dział 757 rozdział 75705 § 8010 o kwotę  6.000,- zł 
Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę  2.300,- zł 
Dział 900 rozdział 90095 § 3020 o kwotę  1.100,- zł 

§ 4010 o kwotę  14.000,- zł 
§ 4120 o kwotę  1.400,- zł 

Ogółem 90095 16.500, zł 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: H. Nowakowski 
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UCHWAŁA Nr 18/163/04 
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU 

 

z dnia 30 grudnia 2004r. 
 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2004. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 t.j. z późn. 
zm.) oraz art. 130 ust. 2, ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 
roku Nr 15 poz. 148 t.j. z późn. zm.)) Rada Miejska 
uchwala co następuje: 
 

§ 1.1. Ustala się wykaz wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 2004 na 
łączną kwotę 260.000.- zł w tym: 
Dział 600 rozdział 60016 § 6060 o kwotę 180.000.- zł  
Dział 710 rozdział 71095 § 4300 o kwotę  80.000.- zł 

§ 2. Środki z § 1 zostaną wykorzystane do 
dnia 31 grudnia 2005 roku. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: H. Nowakowski 
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UCHWAŁA Nr 18/164/04 
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU 

 

z dnia 30 grudnia 2004r. 
 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych zamiejskich. 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 18 
ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zmian.) i art. 7  
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. 
zmian.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu 
Powiatu w Jędrzejowie Rada Miejska w Małogosz-
czu uchwala co następuje: 
 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych 
drogi lokalne nie zaliczone do innych kategorii 
stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących po-

trzebom gminy zgodnie z wykazem stanowiącym 
załącznik nr 1 oraz załącznikiem graficznym nr 1A. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy. 

 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: H. Nowakowski
 

 
Załączniki do uchwały Nr 18/164/04  
Rady Miejskiej w Małogoszczu  
z dnia 30 grudnia 2004r. 

 
Załącznik Nr 1  

 
Wykaz dróg gminnych 

 
L/p Nazwa drogi Nr ewid. dział. Długość odcinka drogi 

   (km) 
1. Leśnica - Zakrucze -495 i 253,- 2,42 
2. Karsznice - Rembieszyce 899,898,1071,1133,1124 3,68 
3. Kozłów - Lipno - 954/1 2,05 
 Razem  8,15 
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Załącznik Nr 1A 
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UCHWAŁA Nr 18/166/04 
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU 

 
z dnia 30 grudnia 2004r. 

 
w sprawie utworzenia Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych w Małogoszczu i nadania mu statutu. 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 9 ust. 1, 

art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  
Nr 142 poz. 1591, z późn. zmianami) w związku z 
art. 5 ust. 2 pkt. 1, ust. 3 i ust. 5b, art. 58 ust. 1 
i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572) Rada 
Miejska uchwala co następuje: 
 

§ 1.1. Z dniem 1 września 2004r. tworzy się 
Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych w Małogoszczu, zwane dalej „szkołą”. 

 
2. Szkoła działać będzie w formie jednostki 

budżetowej prowadzącej gospodarkę finansową 
na zasadach określonych w przepisach o finansach 
publicznych. 
 

§ 2. Utworzoną szkołę włącza się w strukturę 
organizacyjną Zespołu Szkół Ogólnokształcących z 

siedzibą w Małogoszczu, 28-366 Małogoszcz ul. 11 Listo-
pada 14 B. 

 
§ 3. Szkoła prowadzić będzie działalność na 

bazie obiektów oświatowych Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących. 

 
§ 4. Szkole nadaje się statut w brzmieniu 

ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy. 
 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: H. Nowakowski 
 

Załącznik do uchwały Nr 18/166/04  
Rady Miejskiej w Małogoszczu  
z dnia 30 grudnia 2004r. 

 
 

Statut 
Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w Małogoszczu 
 

l. Nazwa i siedziba szkoły 
 

§  1.  Zespół Szkół Ogólnokształcących  
Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształ- 

cące Dla Dorosłych w Małogoszczu ul. 11 Listopa-
da 14 b 

 
II. Inne informacje o szkole 

 
§ 2.1. Liceum jest publiczną szkołą ogólno-

kształcącą prowadzoną przez Gminę Małogoszcz, a 
nadzorowaną przez Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty w Kielcach, opartą na podbudowie progra-
mowej zasadniczej szkoły zawodowej, którego zada-
niem jest uzupełnienie wykształcenia słuchacza i 
przygotowanie go do egzaminu dojrzałości dającego 
możliwość kształcenia na studiach wyższych. 
 

2. Szkoła jest dwuletnia prowadzona w sys-
temie zaocznym. 

 

3. Liceum Uzupełniające realizuje program 
kształcenia zgodnie z ramowym planem nauczania 

i podstawą programową kształcenia ogólnego dla 
liceów ogólnokształcących ustaloną przez Ministra 
Edukacji Narodowej. 
 

4. Liceum Uzupełniające w Małogoszczu 
wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Małogoszczu. 

 
5. Jeśli w dalszej części Statutu jest mowa o 

Liceum Uzupełniającym należy przez to rozumieć 
Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 
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III. Cele i zadania szkoły 
 

§ 3.1. Liceum Uzupełniające realizuje cele i 
zadania określone w ustawie z dnia 7.09.1991r. o 
systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej 
podstawie, a w szczególności umożliwia: 
1/ wszechstronny rozwój osobowości słuchaczy 

w warunkach poszanowania ich godności oraz 
wolności światopoglądowej i wyznaniowej,  

2/ wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętno-
ści z poszczególnych przedmiotów niezbędną 
do uzyskania świadectwa ukończenia liceum i 
przystąpienia do egzaminu dojrzałości,  

3/ poznanie metod i technik samodzielnego 
kształcenia się, nabycie umiejętności korzysta-
nia ze współczesnych systemów wymiany i 
upowszechniania informacji,  

4/ wyrabianie wrażliwości emocjonalnej i este-
tycznej słuchaczy, poszanowanie tradycji i 
trwałych wartości kultury narodowej. 

2. Szkoła sprawuje opiekę nad słuchaczami 
odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości ka-
drowych i finansowych. 

 
3. Działalność edukacyjna szkoły jest okre-

ślona przez: 
1/ szkolny zestaw programów nauczania, który 

uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmu-
je całą działalność szkoły, 

 
4. W liceum obok przedmiotów realizowane 

są ścieżki edukacyjne. Problematykę ścieżek 
uwzględnia szkolny zestaw programów nauczania, 
a za ich realizację odpowiedzialni są nauczyciele 
wszystkich przedmiotów, którzy do własnego pro-
gramu włączają treść danej ścieżki. 

 
IV. Organy szkoły 

 
§ 4.1. Organami szkoły są: 

2/ Dyrektor Szkoły 
3/ Rada Pedagogiczna 
4/ Samorząd Słuchaczy 
 

§ 5.1. Kompetencje i obowiązki dyrektora 
szkoły. 
Dyrektor szkoły jest kierownikiem jednostki orga-
nizacyjnej gminy Małogoszcz posiadającym peł-
nomocnictwo dokonywania czynności prawnych 
związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Małogoszczu a w szczególności 
upoważnionym do: 
1) korzystania z praw i obowiązków Kierownika 

Zakładu Pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz 
innych przepisów szczegółowych dotyczących 
funkcjonowania jednostki organizacyjnej, 

2) dysponowania przyznanymi w budżecie gminy 
środkami finansowymi i planowania ich zgod-
nie z obowiązującymi przepisami. Przez dys-
ponowanie rozumie się także zawieranie 
umów niezbędnych do prawidłowego funkcjo-
nowania jednostki mieszczących się w grani-
cach zwykłego zarządu (zwykły zarząd odnosi 
się do czynności polegających na zwykłej co-
dziennej eksploatacji rzeczy, dokonywania 
czynności niezbędnych do utrzymania działal-
ności w określonej sferze stosunków praw-
nych, na zasięganiu zobowiązań w związku z tą 
działalnością, zawieraniu umów dzierżawy, 
najmu i płacenia podatków), 

3) administrowanie (zarządzanie) powierzonym 
mieniem gminy w granicach zwykłego zarządu, 

4) udzielanie substytucji w zakresie niniejszego 
pełnomocnictwa ale wyłącznie podczas nie-

obecności spowodowanych urlopem lub cho-
robą. 

 
2. Do obowiązków dyrektora należy w szcze-

gólności: 
1) opracowanie dokumentów programowo-

organizacyjnych szkoły oraz dopuszczanie do 
użytku szkolnego zestawu programów nauczania, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w sto-
sunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole i 
przedstawienie Radzie Pedagogicznej, nie rza-
dziej niż dwa razy w roku szkolnym, wniosków 
wynikających ze sprawowania nadzoru pedago-
gicznego oraz informacji o działalności szkoły, 

3) opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli i 
pracowników niepedagogicznych szkoły, 

4) dobór kadry pedagogicznej, 
5) ocena pracy nauczycieli i innych pracowników 

szkoły, 
6) opracowanie regulaminów premiowania i na-

gradzania pracowników szkoły, 
7) organizowanie doskonalenia zawodowego 

kadry pedagogicznej, 
8) realizowanie zarządzeń organu prowadzącego 

szkołę oraz uchwał Rady Pedagogicznej,  
9) organizowanie współdziałania organów szkoły 

i zapewnienie im realnego wpływu na działal-
ność szkoły, 

10) dbałość o powierzone mienie, wnioskowanie w 
sprawie rozwoju bazy materialno-technicznej 
szkoły, 

11) wydawanie poleceń służbowych wszystkim 
pracownikom szkoły, 
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12) wykorzystywanie po konsultacji z Radą Peda-

gogiczną środków finansowych uzyskanych 
przez szkołę, 

13) decydowanie o wewnętrznej organizacji pracy 
szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu, 

14) reprezentowanie szkoły na zewnątrz, podpisy-
wanie dokumentów i korespondencji, 

 
3. W Zespole Szkół powołuje się zastępcę 

dyrektora Zespołu ds. Liceum Uzupełniającego, 
który w szczególności odpowiada za: 
1) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami 

prawa oświatowego i statutu szkoły,  
2) bezpieczeństwo osób znajdujących się w 

obiekcie szkoły i podczas zajęć organizowa-
nych przez szkołę; za stan sanitarny i stan 
ochrony przeciwpożarowej obiektu szkolnego,  

3) celowe wykorzystywanie środków zapewnio-
nych na działalność szkoły  

4) zgodne z przepisami prowadzenie dokumenta-
cji pracowniczej i przebiegu nauczania, bezpie-
czeństwo pieczęci i druków ścisłego zaracho-
wania. 

 
4. Zastępcą dyrektora Zespołu Szkół ds. Li-

ceum Ogólnokształcącego oraz ds. Liceum Uzu-
pełniającego jest ta sama osoba jeśli łączna liczba 
oddziałów Liceum dla młodzieży i dla dorosłych 
nie przekroczy liczby 12 oddziałów. 
 

§ 6.1. Rada Pedagogiczna jest wewnętrznym, 
kolegialnym organem szkoły realizującym nastę-
pujące zadania: 

 
2. Rada Pedagogiczna zatwierdza: 

1) wyniki semestralnej klasyfikacji uczniów, 
2) wnioski komisji powołanych przez Radę, 
3) wnioski w sprawie eksperymentów i innowacji 

pedagogicznych w szkole, 
4) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z 

listy słuchaczy. 
 
3. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1) szkolny zestaw programów, 
2) projekt planu wykorzystania środków finanso-

wych w ramach przyznanych szkole limitów, 
3) wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, 

nagród oraz innych form uznania, 
4) propozycje przydziału nauczycielom czynności 

dodatkowych, 
5) kandydatów do powierzenia im funkcji kierow-

niczych w szkole. 
6) plan rozwoju szkoły, 
7) arkusz organizacji szkoły, 
8) wnioski słuchaczy w sprawie egzaminów po-

prawkowych i klasyfikacyjnych 
 
4. Rada Pedagogiczna ma prawo: 

1) zgłaszania spośród swoich członków kandyda-
tów do powierzenia im funkcji kierowniczych w 
szkole, 

2) wnioskowania do organu prowadzącego szko-
łę o ogłoszenie konkursu na dyrektora szkoły. 

3) wnioskowania do organu prowadzącego szko-
łę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz o 
odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowni-
czej w szkole, 
a/ organ prowadzący szkołę lub dyrektor 

szkoły zobowiązani są do zajęcia stanowi-
ska w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
przedmiotowych wniosków. 

 
5. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: 

1) dyrektor jako przewodniczący, 
2) nauczyciele zatrudnieni w szkole bez względu 

na wymiar zatrudnienia, 
3) w zebraniach Rady lub określonych punktach 

porządku obrad mogą uczestniczyć osoby za-
proszone przez przewodniczącego za zgodą lub 
na wniosek Rady. 

 
6. Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest 

zobowiązany do: 
1) realizacji uchwał podejmowanych przez Radę, 
2) analizowania stopnia realizacji uchwał Rady, 
3) zapoznawania Rady z obowiązującymi przepi-

sami prawa, 
4) dbania o autorytet Rady, ochrony praw i god-

ności nauczyciela, 
5) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego 

współdziałania członków Rady w podnoszeniu 
poziomu dydaktycznego, wychowawczego i 
opiekuńczego szkoły. 

 
7. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobo-

wiązani do: 
1) współtworzenia atmosfery życzliwości i zgod-

nego współdziałania 
2) przestrzegania prawa i wewnętrznych zarzą-

dzeń szkolnych, 
3) uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach 

Rady i jej komisjach, do których zostali powo-
łani, 

4) realizowania uchwał Rady, 
5) składania przed Radą sprawozdań z przydzie-

lonych zadań, 
6) przestrzegania tajemnic obrad Rady, 

 
8. Zebrania Rady Pedagogicznej są organi-

zowane przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej 
danego semestru oraz w związku z zatwierdzeniem 
wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy oraz w 
miarę potrzeb. 

 
9. Zebrania mogą być organizowane z inicja-

tywy organu nadzorującego szkołę, przewodniczą-
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cego lub co najmniej 1/3 członków Rady. Zebrania 
Rady są protokołowane. 

 
10. Przewodniczący przygotowuje i przepro-

wadza zebrania i jest odpowiedzialny za powia-
domienie jej członków o terminie i porządku ze-
brania na tydzień przed posiedzeniem. 

 
11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmo-

wane są zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej 50 % jej członków. 

 
12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin 

swojej działalności, który nie może być sprzeczny z 
ustawą z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty oraz 
niniejszym statutem. 

 
13. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały 

Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami pra-
wa. O wstrzymaniu wykonania uchwały powiada-
mia Kuratora Oświaty, który w razie stwierdzenia 
niezgodności z prawem uchyla uchwałę. 

 
§ 7.1. W szkole działa Samorząd Słuchaczy 

zwany dalej Samorządem. 
 
2. Samorząd Słuchaczy jest organem repre-

zentującym społeczność słuchaczy. 
 
3. Samorząd tworzą wszyscy słuchacze szko-

ły. Słuchacze szkoły na ogólnym zebraniu wybiera-
ją Radę Samorządu, a w niej: przewodniczącego, 
jego zastępcę i sekretarza. 
 

4. Ogólne zebranie słuchaczy ustala liczbę 
członków Rady Samorządu. 

 
5. Tryb pracy Samorządu Słuchaczy ustala 

jej regulamin, który nie może być sprzeczny ze 
statutem szkoły. 

 
6. Przewodniczący Rady Samorządu może 

być zaproszony na posiedzenie Rady Pedagogicz-
nej celem przedstawienia opinii na temat organi-
zacji i funkcjonowania szkoły. 

 

7. Rada Samorządu może przedstawić dyrek-
torowi szkoły, Radzie pedagogicznej wnioski i opi-
nie dotyczące realizacji podstawowych praw słu-
chaczy, a przede wszystkim: 
1) prawo do zapoznania się z programem na-

uczania, z jego treściami i celami, wymaga-
niami edukacyjnymi oraz sposobami spraw-
dzania osiągnięć edukacyjnych, 

2) prawo do organizowania działalności kultural-
nej, oświatowej, sportowej i innej zgodnie z 
potrzebami słuchaczy i możliwościami organi-
zacyjnymi. 

 
8. Organizowanie działalności, o której mo-

wa w ust. 7 pkt. 2 wymaga porozumienia z dyrek-
torem szkoły. 

 
9. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do za-

sięgnięcia opinii Rady Samorządu przed podję-
ciem decyzji o skreśleniu słuchacza z listy słucha-
czy szkoły. Termin wydania opinii przez Radę Sa-
morządu wynosi 7 dni. 
1) nie wydanie w w/w terminie opinii przez Radę 

Samorządu nie wstrzymuje procedury skreśle-
nia z listy słuchaczy. 

 
10. Rada Samorządu najpóźniej do 15 wrze-

śnia każdego roku może wystąpić z wnioskiem do 
dyrektora szkoły o powołanie wychowawcy klasy; 
może tez w dowolnym czasie wystąpić z wnio-
skiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy 
klasy. 

 
11. Odpowiednio umotywowany wniosek 

Rady Samorządu winien być rozpatrzony przez 
Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od daty złoże-
nia wniosku, zaś w ciągu 21 dni Rada Samorządu 
winna otrzymać odpowiedź na piśmie. Spory wy-
nikające w tej kwestii rozstrzyga organ prowadzą-
cy, a decyzja jego jest ostateczna. 

 
12. Rada Samorządu wykazuje stałą troskę o 

godne zachowanie się słuchaczy, dobre wyniki w 
nauce, właściwa frekwencję na zajęciach dydak-
tycznych i innych oraz kulturalne i przyjazne sto-
sunki między słuchaczami i nauczycielami. 

 
Rozdział V - Organizacja szkoły 

 
§ 8.1. Podstawą prawną działalności szkoły 

jest niniejszy statut  
 
2. Kształcenie w szkole prowadzone jest w 

formie zaocznej.  
 
3. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dy-

daktycznych, przerw świątecznych oraz ferii szkol-
nych określają każdorazowo przepisy MENiS  

4. Czas trwania okresu kształcenia wynosi  
2 lata (4 semestry)  

 
5. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry  
 
6. Podstawową jednostka organizacyjną 

szkoły jest oddział złożony ze słuchaczy którzy w 
semestralnym cyklu nauczania uczą się wszystkich 
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przedmiotów obowiązkowych określonych ramo-
wym planem nauczania.  

 
7. Szczegółową organizację nauczania, wy-

chowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez 
dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku. Ar-
kusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowa-
dzący szkołę do 30 maja danego roku szkolnego.  

 
8. Na podstawie zatwierdzonego arkusza or-

ganizacji szkoły dyrektor szkoły z uwzględnieniem 
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala ty-
godniowy rozkład zajęć określający organizację 
podstawowych zajęć edukacyjnych.  

 
9. Szkoła obowiązana jest do realizacji ra-

mowego planu nauczania określonego Rozporzą-
dzeniem MENiS.  
 

10. Kształcenie w szkole opiera się na pracy 
nauczyciela ze słuchaczami w formie zajęć dydak-
tycznych i samodzielnej pracy słuchaczy.  

 
11. Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy odby-

wają się zgodnie z ustalonym rozkładem zajęć o 
którym mowa w pkt. 8 
 

12. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział 
opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczą-
cych w danym oddziale. Wskazanym jest aby 
opiekun prowadził swój oddział przez cały cykl 
nauczania dla zapewnienia ciągłości i skuteczności 
pracy wychowawczej. 
 

13. Jednostka zajęć dydaktycznych trwa  
45 minut. 
 

§ 9.1. Szkoła kieruje samodzielną nauką słu-
chaczy umożliwiając im osiąganie jak najlepszych 
wyników nauczania poprzez: 
1) zapoznanie słuchaczy z programami nauczania  
2) udzielanie porad w sprawie nauki  
3) ocenianie prac kontrolnych  

4) przeprowadzanie prac kontrolnych 
 

2. Szkoła zapewnia słuchaczom możliwość 
korzystania z: 
1) pomieszczeń do nauki 
2) biblioteki 
3) pracowni komputerowej 

 
3. W celu wyrównania poziomu wiedzy szko-

ła może organizować odpłatne kursy wyrównaw-
cze, 

 
4. Dyrektor szkoły może utworzyć zespół wy-

chowawczy, zespoły przedmiotowe lub inne ze-
społy problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kie-
ruje przewodniczący powołany przez dyrektora 
szkoły. 
Cele i zadania zespołu przedmiotowego mogą 
obejmować: 
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla 

uzgodnienia sposobów realizacji programu 
nauczania, korelowanie treści przedmiotów 
pokrewnych, a także wydawanie opinii w 
sprawie wyboru programu nauczania. 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryte-
riów oceniania słuchaczy oraz sposobów we-
wnątrzszkolnego badania wyników oceniania 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonale-
nia zawodowego oraz doradztwa metodyczne-
go dla nauczycieli początkujących 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni 
przedmiotowych, a także w uzupełnianiu wy-
posażenia 

5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w 
szkole innowacyjnych i eksperymentalnych 
programów nauczania 

 
§ 10.1. Przepływ informacji w szkole odbywa 

się w drodze zapisów dokonanych w: 
księdze protokołów Rady Pedagogicznej 
księdze zarządzeń dyrektora szkoły 
księdze protokołów zespołów przedmioto-
wych lub innych zespołów 

 
Przyjmowanie słuchaczy do szkoły 

 
§ 11.1. O przyjęcie do szkoły ubiegać się 

mogą kandydaci, którzy ukończyli, co najmniej 
18 lat w roku, w którym podejmują naukę oraz 
posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej 
szkoły zawodowej o okresie kształcenia nie krót-
szym niż dwa lata i nie dłuższym niż 3 lata. 

 
2. O przyjęciu na pierwszy semestr decyduje 

kolejność złożonych dokumentów aż do wyczerpa-
nia limitu miejsc. 

 

3. O przyjęciu na semestr programowo wyż-
szy decyduje wpis w indeksie słuchacza potwier-
dzający ukończenie semestru programowo niższe-
go oraz odpis arkusza ocen. 

 
4. Na semestr programowo wyższy przyjmu-

je się także osoby, które zdały egzaminy eksterni-
styczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
stanowiących podbudowę semestru programowo 
wyższego, z zastrzeżeniem ust. 5. 
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5. W uzasadnionych przypadkach na semestr 
programowo wyższy, za zgodą dyrektora, może 
zostać przyjęty słuchacz, który nie przystąpił do 
egzaminu eksternistycznego z jednego lub dwóch 
przedmiotów obowiązkowych w danym seme-
strze.  

1) Wówczas słuchacz jest obowiązany do zdania 
egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 5, 
przeprowadzonych na warunkach i zasadach 
określonych w § 13. 

 
Rozdział VI - Prawa i obowiązki nauczycieli 

 
§ 12.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i 

innych pracowników. 
1) Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pra-

cowników określają odrębne przepisy.  
2) Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wy-

chowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowie-
dzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpie-
czeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

3) Warunkiem zatrudnienia na stanowiskach pe-
dagogicznych w szkole jest posiadanie kwalifi-
kacji do nauczania w szkole ponadgimnazjalnej 
określonych w przepisach MENiS. 

4) Nauczyciel poza wyznaczonymi godzinami 
zajęć dydaktycznych wynikającymi z obowiąz-
kowego planu nauczania jest zobowiązany do 
wykonywania innych zadań zleconych przez 
dyrektora szkoły związanych z organizacją i re-
alizacją procesu dydaktycznego. 

 
2. W szczególności do obowiązków nauczy-

cieli należy: 
1) dbać o wysoką jakość pracy w zakresie powie-

rzonego mu przedmiotu, 
2) obiektywnie oceniać i traktować wszystkich 

słuchaczy, 
3) udzielać słuchaczom pomocy w przezwycięża-

niu trudności, 
4) prawidłowo i systematycznie prowadzić obo-

wiązującą do przebiegu nauczania, 
5) systematycznie kontrolować obecność słucha-

czy na zajęciach, 
6) uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedago-

gicznej i zespołów przedmiotowych 
7) najpóźniej w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć 

edukacyjnych poinformować słuchaczy o wy-

maganiach edukacyjnych czyli kryteriach ocen 
przy uwzględnieniu skali ocen, 

8) obniżenie wymagań edukacyjnych wobec słu-
chaczy, którzy przedłożą pisemną opinię po-
radni psychologiczno-pedagogicznej stwier-
dzającą trudności w uczeniu się lub deficyty 
rozwojowe. 

 
3. Nauczyciele w szczególności mają prawo: 

1) decydować w sprawie doboru metod, form 
organizacyjnych, podręczników i środków dy-
daktycznych w zakresie nauczanego przedmio-
tu (przedmiotów),  

2) egzekwować od słuchaczy sformułowane przez 
siebie wymagania edukacyjne. 

 
4. Nauczyciel odpowiada za: 

1) stopień realizacji obowiązkowego programu 
nauczania,  

2) poziom wyników edukacyjnych. 
 
5. Zadaniem opiekuna klasy jest: 

1) sprawowanie opieki nad słuchaczami, 
2) wspomaganie słuchaczy w procesie edukacji, 
3) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w zespole 

słuchaczy oraz pomiędzy słuchaczami, 
4) otaczanie indywidualną opieką każdego słu-

chacza, 
5) planowanie i organizowanie wspólnie ze słu-

chaczami różnych form życia zespołowego, 
6) współdziałanie z nauczycielami uczącymi róż-

nych przedmiotów dla udzielenia pomocy słu-
chaczom mającym trudności w nauce, 

7) otaczanie indywidualną opieką słuchaczy 
szczególnie uzdolnionych. 

 
Rozdział VII - Prawa i obowiązki słuchaczy 

 

§ 13.1. Słuchacz ma prawo do: 
1) zdobywania wiedzy na wybranym kierunku 

kształcenia, 
2) pomocy nauczycieli i dyrekcji szkoły w spra-

wach związanych z realizacją programów na-
uczania,  

3) zgłaszania do dyrekcji szkoły postulatów i wnio-
sków dotyczących szkoły i spraw słuchaczy  

4) jawnej i umotywowanej oceny postępów w 
nauce. 

 

2. Słuchacz ma obowiązek: 
1) przestrzegać statutu szkoły, wykonywać zarzą-

dzenia Dyrektora i Rady Pedagogicznej oraz 
Rady Słuchaczy, 

2) w sposób systematyczny zdobywać wiedzę 
celem należytego przygotowania się do egza-
minu maturalnego, 

3) postępować zgodnie z dobrem szkoły, dbać o 
honor i tradycje szkoły,  

4) okazywać należyty szacunek pracownikom 
szkoły,  

5) szanować mienie szkoły. 
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3. Słuchacza obowiązuje aktywny udział w 
zajęciach dydaktycznych oraz terminowe składanie 
prac kontrolnych, egzaminów i wypełnianie innych 
obowiązków dydaktycznych przewidzianych w 
planie nauczania. 

 
4. Słuchacz przed otrzymaniem świadectwa 

ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości, 
względnie przed wcześniejszym przerwaniem na-
uki jest obowiązany uregulować wszystkie zobo-
wiązania wobec szkoły. 

 
5. Obecność słuchacza jest kontrolowana na 

wszystkich zajęciach dydaktycznych. 
 

6. Interesy słuchaczy wobec dyrektora szkoły 
i Rady Pedagogicznej reprezentuje Rada Słuchaczy  

 
7. Decyzją dyrektora szkoły na podstawie 

uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu 
opinii Rady Samorządu słuchaczy, słuchacz może 
być skreślony z listy słuchaczy za naruszenie w 
sposób drastyczny Statutu szkoły, a w szczególno-

ści gdy udowodniono mu kradzież, używanie lub 
rozprowadzanie narkotyków, spożywanie alkoholu, 
celowe naruszenie mienia szkoły lub życia osób 
trzecich, dopuszczenie się zachowania godzącego 
w ochronę zdrowia i życia ludzkiego. 
1) Słuchacz w ciągu 7 dni od daty skreślenia mo-

że odwołać się do dyrektora, składając pisem-
ny umotywowany wniosek. 

2) Dyrektor w ciągu 7 dni od daty wpływu wnio-
sku, w porozumieniu z opiekunem klasy rozpa-
truje wniosek i udziela odpowiedzi na piśmie; 
odpowiedź jest ostateczna i odwołanie od niej 
nie przysługuje.  

 
8. Zajęcia ze słuchaczami odbywają się jako 

konsultacje zbiorowe, we wszystkich semestrach 
co dwa tygodnie (sobota, niedziela). 

 
9. Dopuszcza się możliwość organizowania 

konsultacji wyjątkowo co tydzień, jeśli liczba go-
dzin tych konsultacji nie przekroczy 20 % ogólnej 
liczby godzin zajęć obowiązkowych w danym se-
mestrze. 

 
Rozdział VIII - Wewnątrzszkolny system oceniania 

 
Klasyfikacja i skala ocen. 

 
§ 14.1. Każdy rok szkolny dzieli się na dwa 

semestry: 
a) semestr jesienny trwa od 1 września do 31 stycz-

nia 
b) semestr wiosenny trwa od 1 lutego do 30 czerwca 
 

2. Podstawą oceniania i klasyfikowania słu-
chacza są prace kontrolne i egzaminy semestralne 
przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyj-
nych określonych w szkolnym planie nauczania. 

 
3. Słuchacz jest promowany po każdym se-

mestrze. 
 
4. Oceny semestralne ustala się według na-

stępującej skali oraz dopuszcza się stosowanie 
następujących skrótów tych ocen: 
celujący (6) - cel.  
bardzo dobry (5) - bdb.  
dobry (4) - db.  
dostateczny (3)  
dopuszczający (2) - dop. 
niedostateczny (1) - ndst. 
 

5. Nauczyciel przyjmuje następujące ogólne 
kryteria poszczególnych ocen szkolnych: 
1) stopień celujący (6) oznacza, że osiągnięcia 

słuchacza wyraźnie przekraczają poziom osią-
gnięć edukacyjnych przewidzianych w realizo-
wanej podstawie programowej, są oryginalne i 

twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność 
w ich uzyskiwaniu, 

2) stopień bardzo dobry (5) oznacza, że słuchacz 
opanował pełny zakres wiadomości i umiejętno-
ści przewidzianych w podstawie programowej, 

3) stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie 
przez słuchacza zakresu wiedzy i umiejętności 
przewidzianych w podstawie programowej nie 
jest pełne, ale słuchacz nie prognozuje kłopo-
tów w opanowaniu kolejnych treści kształce-
nia, 

4) stopień dostateczny (3) oznacza, że słuchacz 
opanował w niepełnym zakresie podstawy 
programowe, co może oznaczać problemy w 
przyswajaniu kolejnych trudniejszych treści w 
ramach danego przedmiotu, słuchacz rozwią-
zuje typowe zadania i problemy o średnim 
stopniu trudności, 

5) stopień dopuszczający (2) oznacza, że słuchacz 
ma braki w opanowaniu podstaw programo-
wych, z pomocą nauczyciela rozwiązuje typo-
we teoretyczne i praktyczne o niewielkim stop-
niu trudności, 

6) stopień niedostateczny (1) oznacza, że słuchacz 
wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w 
podstawie programowej, co uniemożliwia mu 
bezpośrednią kontynuację w opanowaniu ko-
lejnych treści kształcenia danego przedmiotu 
oraz utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych. 
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6. Wszystkie oceny słuchacza są ocenami 
jawnymi i umotywowanymi. 
 

7. Ocenę wiedzy w zakresie danego przed-
miotu nauczania ustala nauczyciel tego przedmio-
tu zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceniania 
danego przedmiotu.  

8. Ocena ustalona przez nauczyciela zgodnie 
z postanowieniami WSO oraz szczegółowych kry-
teriów oceniania przedmiotowego nie może być 
uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną. 

 
Semestralna klasyfikacja słuchaczy 

 
§ 15.1. Słuchacz jest klasyfikowany, jeżeli zo-

stał oceniony ze wszystkich obowiązkowych przed-
miotów nauczania.  

 
2. Słuchacz może być nie klasyfikowany z 

jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny seme-
stralnej z powodu nieobecności na obowiązko-
wych zajęciach edukacyjnych przekraczającej po-
łowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkol-
nym planie nauczania w danym semestrze.  

 
3. Rada Pedagogiczna na prośbę słuchacza 

nie klasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych 
wyznacza termin egzaminu, a z przyczyn nieuspra-
wiedliwionych może wyrazić zgodę na egzamin kla-

syfikacyjny; termin egzaminu klasyfikacyjnego stosu-
je się jak do egzaminu poprawkowego.  

 
4. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza 

się protokół, który stanowi załącznik do arkusza 
ocen słuchacza; protokół zawiera: imię i nazwisko 
nauczyciela przeprowadzającego egzamin, zadania 
egzaminacyjne, termin i wynik egzaminu oraz 
ustaloną ocenę egzaminu.  

 
5. Egzamin klasyfikacyjny może także skła-

dać słuchacz, który został przyjęty na semestr pro-
gramowo wyższy w wyniku zdanych egzaminów 
eksternistycznych ale nie przystąpił do jednego lub 
dwóch egzaminów eksternistycznych z obowiąz-
kowych zajęć edukacyjnych. 

 
Zasady dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych 

 
§ 16.1. Po zrealizowaniu obowiązkowych za-

jęć edukacyjnych w danym semestrze odbywa się 
klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 
celem dopuszczenia słuchaczy do egzaminów se-
mestralnych. 

 
2. Posiedzenie Rady odbywa się w ciągu  

7 dni od zakończenia ostatnich obowiązkowych 
zajęć w danym semestrze. 

 
3. Słuchacz zostaje dopuszczony do egzami-

nów semestralnych jeżeli: 
1) uczestniczył w co najmniej połowie obowiąz-

kowych konsultacji przewidzianych szkolnym 
planem nauczania, 

2) złożył prace kontrolne ze wszystkich zajęć 
obowiązkowych w danym semestrze w termi-
nie określonym przez dyrektora szkoły i które 
zostały ocenione pozytywnie, 

3) w przypadku oceny niedostatecznej z pracy 
kontrolnej słuchacz ma obowiązek napisać 
pracę poprawkową i złożyć ją u nauczyciela 
przedmiotu w terminie przez nauczyciela okre-
ślonym, 

 
4. Do egzaminu semestralnego może być 

również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał 
na obowiązkowe zajęcia edukacyjne z przyczyn 
usprawiedliwionych i powiadomił o tym opiekuna i 
pod warunkiem, że z wymaganych prac kontrolnych 
lub ćwiczeń otrzymał pozytywne oceny. 

 
 

Zasady przeprowadzania egzaminów semestralnych 
 

§ 17.1. Egzaminy semestralne w semestrze 
jesiennym przeprowadza się do końca stycznia, w 
semestrze wiosennym do końca czerwca, po zre-
alizowaniu zaplanowanych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych w poszczególnych semestrach i po 
odbyciu klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Peda-
gogicznej. 
 

2. Egzamin semestralny z języka polskiego, 
języka obcego i matematyki składa się z części 
pisemnej oraz ustnej; natomiast z pozostałych 
zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje 
się ustnie. 

 
3. Słuchacz może być zwolniony z części 

ustnej egzaminu semestralnego jeżeli: 
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1) z części pisemnej tego egzaminu otrzymał 

ocenę bardzo dobrą lub celującą, 
2) z prac kontrolnych tego przedmiotu uzyskał 

oceny minimum dobre, 
3) był aktywny na zajęciach, 
4) wykazał się wysoką frekwencja na zajęciach. 

 
4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedli-

wionych nie przystąpił do egzaminów semestral-
nych w wyznaczonych terminach (np. pobyt w 
szpitalu, dłuższa choroba) zdaje te egzaminy w 
terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrek-
tora szkoły. 

 
5. Terminy dodatkowe: 

1) po zakończeniu semestru jesiennego najpóź-
niej do końca lutego, 

2) po zakończeniu semestru wiosennego najpóź-
niej do dnia 15 września. 

 
6. Egzaminy semestralne prowadzą nauczy-

ciele uczący danych zajęć edukacyjnych.  
 
7. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej Rada 

Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji i pro-
mocji słuchaczy na semestr programowo wyższy, 
a w przypadku semestru programowo najwyższe-
go, podejmuje uchwałę o ukończeniu szkoły przez 
słuchacza.  

 
8. Tematy (zadania) semestralnego egzami-

nu pisemnego lub ustnego opracowuje nauczyciel 
przedmiotu na podstawie materiału nauczania w 
danym semestrze i przedkłada je dyrektorowi szko-
ły do zatwierdzenia najpóźniej na miesiąc przed 
egzaminem semestralnym lub poprawkowym.  

 
9. Egzaminy semestralne odbywają się we-

dług następujących zasad:  
1) termin egzaminów semestralnych powinien 

być podany do wiadomości słuchacza przez 

dyrektora co najmniej na dwa tygodnie przed 
egzaminem,  

2) terminy egzaminów ustala dyrektor w poro-
zumieniu z Radą Pedagogiczną, powinny one 
odbyć się w ostatnich 2-3 tygodniach danego 
semestru,  

3) na każdy z pisemnych egzaminów semestral-
nych przeznacza się dwie godziny lekcyjne (po 
45 minut)  

4) w ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać 
egzaminy pisemne lub ustne z dwóch przed-
miotów,  

5) wszystkie egzaminacyjne prace pisemne słu-
chacz wykonuje na arkuszach papieru opatrzo-
nych podłużną pieczęcią szkoły,  

6) na egzaminie słuchacz może korzystać z tablic 
matematycznych, kalkulatorów, słowników ję-
zyków obcych oraz innych pomocy ustalonych 
przez egzaminatora,  

7) słuchacz, który zakończył pracę, oddaje ją eg-
zaminatorowi i opuszcza salę  

8) egzamin ustny składa się z trzech pytań pro-
blemowych lub zadań do rozwiązania zawar-
tych w zestawie egzaminacyjnym, który słu-
chacz otrzymuje w drodze losowania,  

9) zmiana wylosowanego zestawu jest niedozwo-
lona,  

10) słuchaczowi przysługuje 15 minut na przygo-
towanie się do odpowiedzi i 20 minut na jej 
udzielenie,  

11) liczba zestawów egzaminacyjnych powinna 
być większa niż liczba zdających (o dwa wię-
cej), 

12) egzaminator wpisuje oceny egzaminacyjne do 
protokołu egzaminacyjnego, arkusza ocen, in-
deksu słuchacza i dziennika lekcyjnego, 

13) ocenione prace egzaminacyjne przechowywa-
ne są w archiwum szkoły,  

14) kontrolę nad prawidłowością przeprowadzania 
egzaminów sprawuje dyrektor szkoły.  

 
 

Promowanie słuchaczy 
 

§ 18. Słuchacz jest promowany na semestr 
programowo wyższy jeżeli z poszczególnych eg-

zaminów semestralnych objętych planem naucza-
nia w danym semestrze uzyskał oceny pozytywne. 

 
Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych 

 
§ 19.1. Słuchacz, który otrzymał jedną ocenę 

niedostateczną z egzaminu semestralnego ma 
prawo zdawać egzamin poprawkowy. 
 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza na-
uczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 

 
3. Termin egzaminu poprawkowego wyzna-

cza dyrektor szkoły: 

1) po zakończeniu semestru jesiennego do końca 
lutego, 

2) po zakończeniu semestru wiosennego do 15 wrze-
śnia. 

 
4. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, 

języka obcego, matematyki składa się z części pi-
semnej i ustnej, z pozostałych zajęć edukacyjnych 
zdaje się ustnie. 
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5. Z przeprowadzonego egzaminu popraw-
kowego nauczyciel sporządza protokół, dołącza 
pisemne odpowiedzi lub prace słuchacza i składa 
krótką informację o odpowiedziach ustnych. 
 

6. Słuchacz po złożeniu egzaminu popraw-
kowego z wynikiem pozytywnym jest promowany 
na semestr wyższy. 

 
7. Słuchacz, który nie uzyskał promocji ma 

prawo powtarzać dany semestr. 
 
8. Słuchaczowi powtarzającemu semestr 

przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki 

zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał 
poprzednio oceny semestralne wyższe od niedo-
statecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszcza-
nia na te zajęcia. 
1) W przypadku zwolnienia, o którym mowa, w 

dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się 
„zwolniony z obowiązku uczęszczania na zaję-
cia”, ze wskazaniem podstawy prawnej zwol-
nienia, 

2) Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem 
przez słuchacza oceny semestralnej z danego 
przedmiotu zgodnej z oceną uzyskaną po-
przednio. 

 
Rozdział IX - Dokumentacja 

 
§ 20.1. Szkoła prowadzi określoną dokumen-

tację. 
1) księga słuchaczy 
2) dzienniki lekcyjne 
3) arkusze ocen  
4) księga ocen  
5) księga protokołów  
6) projekty organizacyjne  
7) teczki osobowe nauczycieli  
8) indeksy słuchaczy  
9) plany pracy szkoły 
10) teczki słuchaczy 
11) statut szkoły 
12) wykaz kadry pedagogicznej 
13) księga zarządzeń dyrektora szkoły 

14) protokoły egzaminacyjne - poprawkowe i kla-
syfikacyjne 

15) księga kontroli SANEPiD-u 
16) programy nauczania 
17) księga druków ścisłego zarachowania. 

 
2. Dyrektor szkoły może prowadzić inną do-

kumentację nie wymienioną w ust. 1 wg własnych 
potrzeb. 

 
3. Za właściwe gromadzenie i przechowy-

wanie dokumentacji przebiegu nauczania odpo-
wiada dyrektor szkoły. Zasady te określają odręb-
ne przepisy. 
 

 
Rozdział X- Postanowienia końcowe 

 
§ 21.1. Szkoła używa pieczęci podłużnej  

o treści: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Zaoczne  
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  
Dla Dorosłych w Małogoszczu  
ul. 11 Listopada 14 b 

 

2. Szkoła używa okrągłej pieczęci metalowej. 
Treść pieczęci określona jw. w ust. 1  

 
§ 22. Szkoła prowadzi gospodarką finansową 

zgodnie z odrębnymi przepisami.  
 
§ 23. Statut wchodzi w życie z dniem ............. 
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UCHWAŁA Nr XXVIII/195/2004 
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

 
z dnia 29 grudnia 2004r. 

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 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 późniejszy-
mi zmianami) art. 49, art. 109, art. 111, art. 116,  

art. 124, art. 126 ustawy z dnia 26 listopada 1998 
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku 
Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada 
Miejska w Opatowie uchwala, co następuje: 
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§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżeto-
wych w dziale 801 rozdział 80110 § 6330 o kwotę 
300.000 zł 
 

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych 
w dziale 756 rozdział 75615 § 2440 o kwotę 16.345 zł 

 
3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych 

w dziale 852 rozdz. 85295 § 2440 o kwotę 2000 zł. 
 
4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych 

w dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 94.538 zł. 
 
§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków budżeto-

wych w dziale 801 rozdział 80110 § 6050 o kwotę 
300.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bu-
dowy sali gimnastycznej. 
 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych 
w dziale 600 rozdział 60011 § 6050 o kwotę 100.000 zł 
z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów 
wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy 
skrzyżowania drogi krajowej ul. Kilińskiego i Ko-
ściuszki. 

 
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych 

w dziale 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 16.345 zł 
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu 
energii elektrycznej. 

 
4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych 

w dziale 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 2000 zł. 
 
5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych 

w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 
78.338 zł. 
w tym: 
rozdz. 80101 § 4010 o kwotę  6.424 zł 
rozdz. 80101 § 4110 o kwotę  2.202 zł 
rozdz. 80101 § 4120 o kwotę  297 zł 
rozdz. 80101 § 4210 o kwotę  50.000 zł 
rozdz. 80110 § 4010 o kwotę  19.415 zł 

6. Zwiększa się plan wydatków budżetowych 
w dziale 854 rozdz. 85401 o kwotę 16.200 zł  
W tym: 
§ 4010 o kwotę  16.000 zł 
§ 4120 o kwotę  200 zł 

 
7. Zmniejsza się plan wydatków budżeto-

wych w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę 
100.000 zł. 

 
§ 3. W uchwale Nr XVII/117/2004 Rady Miej-

skiej w Opatowie z dnia 27 lutego 2004 roku w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 
2004 rok zmienionej uchwałą Nr XXI/159/2004 z 
dnia 11 czerwca 2004 roku Rady Miejskiej w Opa-
towie, uchwałą Nr XXII/161/2004 z dnia 30 czerwca 
2004 roku, uchwałą Nr XXIV/181/2004 z dnia  
29 września 2004 roku, uchwałą Nr XXVI/185/2004 
z dnia 10 listopada 2004 roku, oraz uchwałą  
Nr XXVII/186/2004 z dnia 8 grudnia 2004 roku 
wprowadza się następujące zmiany: 
1. Załącznik Nr 4a „Wydatki na wieloletnie pro-

gramy inwestycyjne” otrzymuje brzmienie jak 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 
 
§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały spra-

wować będzie Komisja Budżetu, Finansów, Roz-
woju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w 
Opatowie. 

 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie 
oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Wróblewski 
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UCHWAŁA Nr XXVII/153/2004 
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU 

 
z dnia 30 grudnia 2004r. 

 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. Zm.) oraz 
art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r o dro-
gach publicznych (Jednolity tekst Dz. U. z 2004r. 
Nr 204 poz. 2086) uchwala się co następuje: 

 
§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobiera-

nych przez Burmistrza Miasta i Gminy Osieku za 
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele 
nie związane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 
1) prowadzenie robót w pasie drogowym, 
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z po-
trzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego, 

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów 
budowlanych niezwiązanych z potrzebami za-
rządzania drogami lub potrzebami ruchu dro-
gowego oraz reklam, 

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 
w celach innych niż wymienione w pkt 1-3 

 
§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pa-

sa drogowego dróg gminnych, o których mowa w 
§ 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za 
każdy dzień zajęcia: 
1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości  - 2,50 zł. 
2) przy zajęciu jezdni pow. 20 % do 50 % szeroko-

ści  - 4,00 zł 
3) przy zajęciu jezdni pow. 50 % do całkowitego 

zajęcia jezdni  -7,00 zł 
 

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się 
także do chodników, zatok postojowych i autobu-
sowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych. 

 
3. Do elementów pasa drogowego nie wy-

mienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawki opłat za 
każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wyso-
kości 1,50 zł. 

 
4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krót-

szy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa 
drogowego przez 1 dzień. 

 

§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym 
mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne 
stawki opat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego 
drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy 
umieszczonego urządzenia: 
1) poza obszarem zabudowanym  - 10,00 zł 
2) w obszarze zabudowanym  - 25,00 zł 
3) na drogowym obiekcie inżynierskim  - 150,00 zł 
4) przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 
50 % określonych w pkt. 1,2 i 3. 

 
2. Roczne stawki opłat w wysokości określo-

nej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. (ob-
wieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004r poz. 2086 art. 4 
ust. 1 pas drogowy - wydzielony liniami granicz-
nymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego po-
wierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz 
obiekty budowlane i urządzenia techniczne zwią-
zane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą 
ruchu a także urządzenia związane z potrzebami 
zarządzania drogą). 
 

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość 
rocznych stawek opłat obliczona jest proporcjo-
nalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące nie-
pełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogo-
wym. 
 

§ 4.1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowe-
go, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następu-
jące stawki opłat za 1 m2 powierzchni: 
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 

obiektu handlowego lub usługowego: 
- poza terenem zabudowanym  - 0,50 zł 
- w terenie zabudowanym  - 0,50 zł 

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 
innych obiektów - 0,50 zł 

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miej-
sce parkingowe (koperty) - 0,50 zł/1 m2/dobę 

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe sto-
isko handlowe - 1,50 zł/1 m2/dobę. 

 
2. Natomiast za każdy dzień umieszczenia w 

pasie drogowym reklamy ustala się stawki opłat w 
wysokości: 
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1) za 1 m2 powierzchni reklamy - 1,50 zł 
2) za każdy następny 1 m2 (nawet niepełny) - do-

datkowo 1,50 zł 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy w Osieku. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: W. Kopeć 
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UCHWAŁA Nr XXVII/155/2004 
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU 

 
z dnia 30 grudnia 2004r. 

 
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 
z póź. zmianami) oraz art. 122, art. 124 ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicz-
nych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz 
148 z póź. zm) Rada Miejska w Osieku uchwala co 
następuje: 
 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwo-
tę 99.133 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1  
Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 
860.519 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 
 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwo-
tę 99.133 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.  
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 860.519 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

 
§ 3. Dokonuje się zmian w budżecie po stro-

nie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 5 
 

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do 
uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/107/2004 z dnia  
10 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budże-
tu na 2004 rok pod nazwą „Wydatki na inwestycje 
roczne” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 4 
do niniejszej uchwały. 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy w Osieku 
 
§ 6. Nadzór nad jej wykonaniem powierza 

się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki 
Finansowej Rady Miejskiej w Osieku. 

 
§ 7. Uchwała zostanie opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzy-
skiego. 

 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: W. Kopeć 
 

Załączniki do uchwały Nr XXVII/155/2004  
Rady Miejskiej w Osieku  
z dnia 30 grudnia 2004r. 

 
Załącznik Nr 1 

 
Dochody budżetowe 

 
Dział Rozdz § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zwiększenie 
600 60016 2030 Transport i łączność - drogi publiczne gminne - dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. 
20.000 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 

4.020 

 75601 910 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - odsetki od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat 

20 

 75615 0500 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek 
od czynności cywilnoprawnych 

4.000 

758 75802 2750 Różne rozliczenia - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 

15.468 
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801   Oświata i wychowanie 39.097 
 80101 2033 Szkoły podstawowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin 
36.267 

 80146 2033 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin. 

2.830 

852   Pomoc społeczna 4.900 
 85219 2030 Ośrodki Pomocy Społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 
4.200 

 85228 2010 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie 

700 

854   Edukacyjna Opieka Wychowawcza 13.148 
 85415 2328 Pomoc materialna dla uczniów - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 
7.064 

  2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozu-
mień między jednostkami samorządu terytorialnego. 

6.084 

921 92116 2020 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.500 
   biblioteki - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 

przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 
 

   Razem 99.133 

 
Załącznik Nr 2 

 
Dochody budżetowe 

 
Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zmniejszenie 
700 70095 0840 Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność - wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład-

ników majątkowych. 
40.000 

756   Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 

733.000 

 75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 
podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 

518.000 

  0310 Podatek od nieruchomości  
  0320 podatek rolny 410.000 
  0330 podatek leśny 50.000 
  0340 podatek od środków transportowych 8.000 
    50.000 
 75618 0410 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej 
15.000 

 75619 0460 Wpływy z różnych rozliczeń - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 200.000 
852   Pomoc społeczna 87.519 

 85212 2010 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

20.000 

 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. 

7.833 

 85214 2010   
   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - dotacje celowe otrzy-

mane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie. 

59.686 

   Razem 860.519 

 
Załącznik nr 3 

 
Wydatki budżetowe 

 
Dział Rozdzia § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zwiększenia 
600 60016 4270 Transport i łączność - 20.000 

   drogi publiczne gminne - zakup usług remontowych  
800   Oświata i wychowanie 43.117 

 80101  Szkoły podstawowe 40.287 
  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4.020 
  4273 zakup usług remontowych 36.267 
 80146 4303 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zakup usług remontowych 2.830 

852   Pomoc społeczna 4.900 
 85219  Ośrodki Pomocy Społecznej 4.200 
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 3.482 
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  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 633 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 85 
 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 700 
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 580 
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 106 
  4120 składki na Fundusz Pracy 14 

854   Edukacyjna Opieka Wychowawcza 13.148 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów  
  3248 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 6.737 
  4218 Zakup materiałów i wyposażenia 82 
  4308 zakup usług pozostałych 245 
  3249 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 5931 
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 38 
  4309 Zakup usług pozostałych 115 

900 90015 4260 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska - 15.468 
   oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup energii  

921 92116 2550 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.500 
   biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury  
   Razem 99.133 

 
Załącznik Nr 4  

 
Wydatki budżetowe 

 
Dz. Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zmniejszenia 
400 40002 4300 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wodę 40.000 

   Dostarczanie wody - zakup usług pozostałych  
600   Transport i łączność 107.000 

 60014 4270 Drogi publiczne powiatowe - zakup usług remontowych 40.000 
 60016  Drogi publiczne gminne 67.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55.000 

750   Administracja publiczna 146.223 
 75011  Urzędy Wojewódzkie 18.513 
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 12.000 
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5.500 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 
 75023  Urzędy Gmin 84.710 
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 45.000 
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 15.000 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 4.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 
  4260 Zakup energii 7.000 
  4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000 
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budź. 3.710 
 75095  Pozostała działalność 43.000 
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 40.000 
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.000 

754 75412 6050 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000 
   - Ochotnicze Straże Pożarne  
   - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

757 75702 8070 Obsługa długu publicznego 15.000 
   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialne-

go - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajo-
wych pożyczek i kredytów 

 

801   Oświata i wychowanie 393.000 
 80101  Szkoły Podstawowe 222.000 
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 120.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45.000 
  4270 Zakup usług remontowych 50.000 
  6050 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.000 
 80104  Przedszkola 25.000 
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 3.000 
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000 
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000 
 80110  Gimnazja 49.000 
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 15.000 
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 30.000 
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  4120 Składki na Fundusz Pracy 4.000 
 80113  Dowożenie uczniów do szkół 50.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 40.000 
 80120  Licea Ogólnokształcące 35.000 
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 22.000 
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 13.000 
 80130  Szkoły zawodowe 12.000 
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 7.000 
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4.000 
  4570 Pozostałe odsetki 1.000 

851 85121 6050 Ochrona Zdrowia - 
Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

46.000 

852   Opieka społeczna 87.519 
 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 
20.000 

  3110 Świadczenia społeczne 19.608 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 392 
 85213 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej - składki na ubezpieczenie zdrowotne 
7.833 

 85214 3110 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - świadczenia społeczne 59.686 
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.777 

 90015 4260 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup energii 5.000 
 90095 4300 Pozostała działalność - Zakup usług pozostałych 10.777 
 Razem   860.519 

 
Załącznik Nr 5  

 
Wydatki budżetowe 

 
Dz Rozdz § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zwiększenie Zmniejszenie 
750 75023  Administracja publiczna 700 700 

   Urzędy gmin   
  4410 Podróże służbowe krajowe 700 - 
  4580 Pozostałe odsetki - 700 

754 75412  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000 4.000 
   Ochotnicze Straże Pożarne   
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 - 
  4430 Różne opłaty i składki - 4.000 

756 75647  Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej 

5.000 2.000 

   Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych   
  4100 Wynagrodzenia agen-prowizyjne 5.000 - 
  4110 Składki na ubezpieczenia społecz - 2.000 

801   Oświata i wychowanie 12.700 12.700 
 80101  Szkoły podstawowe 10.500 10.500 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10.500 - 
  4120 Składki na Fundusz Pracy - 7.500 
  4410 Podróże służbowe krajowe - 3.000 
 80130  Szkoły Zawodowe 500 2.200 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500 - 
  4120 Składki na Fundusz Pracy - 500 
  4300 Zakup usług pozostałych - 1.700 
 80146 4300 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zakup usług pozostałych 1.700 - 
      

851   Ochrona Zdrowia 14.000 14.000 
 8521  Lecznictwo ambulatoryjne   
  4580 Pozostałe odsetki 14.000 - 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 12.000 
  4300 Zakup usług pozostałych - 2.000 

852   Opieka społeczna 11.488 11.488 
 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 
2.008 2.008 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.008 - 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 174 
  4120 Składki na Fundusz Pracy] - 23 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 825 
  4300 Zakup usług pozostałych - 389 
  4410 Podróże służbowe krajowe - 597 
 85219  Ośodki Pomocy Społecznej 9.480 9.480 
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  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 5.480 - 
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4.000 - 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2.656 
  4300 Zakup usług pozostałych - 5.546 
  4410 Podróże służbowe krajowe - 1.277 
  4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 1 
900 90015  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.000 4.000 
  4260 Zakup energii - 4.000 
  4270 Zakup usług remontowych 4.000 - 
 Razem   48.888 48.888 

 
Załącznik Nr 4  

 
Wydatki na inwestycje roczne /po zmianach/ 

 

L.p. Zadania inwestycyjne Jednostka 
organizacyjna 

Dział Rozdz. 
Łączne  
nakłady  

inwestycyjne 

Dochody 
własne 

Dotacje Kredyty  
i pożyczki 

Środki  
z innych 
źródeł 

1. Wodociąg Grabowiec UMiG 010 01010 33.000 33.000 - - - 
2. Zakupy inwestycyjne UMiG 750 75023 43.290 43.290 - - - 
3. Remont strażnicy w Tursku UMiG 754 75412 20.000 20.000 - - - 
4. Dokończenie strażnicy w Szwagrowie UMiG 754 75412 49.600 49.600 - - - 
5. Dokończenie szkoły w Pliskowoli UMiG 801 80101 413.000 413.000 - - - 
6. Dokończenie Ośrodka Zdrowia w 

Osieku 
UMiG 851 85121 391.000 391.000 - - - 

7 Dokończenie kanalizacji UMiG 900 90095 900.000 - - 900.000 - 
8. Budowa świetlicy w Mucharzewie UMIG 921 92195 10.000 10.000    
9. Strażnica w Suchowoli UMiG 754 75412 10.400 10.400 - - - 

10. Zakupy inwestycyjne - samochód dla 
OSP Osiek 

UMiG 754 75412 40.000 40.000 - - - 

11. Zakupy inwest - samochód dla OSP 
Długołęka 

UMiG 754 75412 54.000 54.000 - - - 

12. Zakupy inwestycyjne - Ośrodek Zdro-
wia 

UMiG 851 85121 9.200 9.200 - - - 

 Razem    1.973.490 1.073.490 - 900.000 - 
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UCHWAŁA Nr XXIV/161/2004 
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE 

 
z dnia 16 listopada 2004r. 

 
w sprawie zmian w budżecie gminy. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity - Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 
roku z późn. zm.), oraz art. 128 ustawy z dnia  
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003r. z 
późn. zm.). Rada Miejska uchwala co następuje: 
 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 
263.700 zł 
Dział 852 o kwotę 192.000 zł 
rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 177.000 zł 
rozdz. 85295 § 2030 o kwotę   15.000 zł 
Dział 756 rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 10.848 zł  
Dział 926 rozdz. 92601 § 0830 o kwotę 60.852 zł 
 

§ 2. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 
280 zł  
Dział 751 rozdz. 75113 § 2010 o kwotę 280 zł 

 
§ 3. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 

440.477 zł  
Dział 750 o kwotę 15.926 zł 
rozdz. 75022 § 3030 o kwotę 4.000 zł na wypłatę 
diet dla radnych  
rozdz. 75023 o kwotę 11.926 zł 
§ 4430 o kwotę 9.865 zł na składki PFRON 
§ 4410 o kwotę 2.000 zł na podróże służbowe 
§ 6050 o kwotę 61 zł na zakup ekranu 
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Dział 754 o kwotę 6.000 zł 
rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 5.000 zł na zakup 
usług  
rozdz. 75416 § 4300 o kwotę 1.000 zł na zakup 
usług 
Dział 801 rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 37.000 zł na 
usługi szkoleniowe  
Dział 851 rozdz. 85154 o kwotę 10.848 zł 
§ 4010 o kwotę 770 zł na wynagrodzenie  
§ 4110 o kwotę 175 zł na składki ZUS  
§ 4120 o kwotę 30 zł na fundusz pracy  
§ 4300 o kwotę 9.873 zł na usługi pozostałe 
 
Dział 852 o kwotę 192.000 zł 
rozdz. 85212 o kwotę 177.000 zł 
§ 3110 o kwotę 170.714 zł na wypłatę świadczeń 
rodzinnych 
§ 4010 o kwotę 3.080 zł na wynagrodzenia 
§ 4210 o kwotę 1.831 zł na zakup materiałów i wy-
posażenie 
§ 4300 o kwotę 1.300 zł na zakup usług 
§ 4120 o kwotę 75 zł 
rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 15.000 zł na dożywia-
nie 
Dział 926 rozdz. 92601 o kwotę 178.703 zł 
§ 3020 o kwotę 800 zł na ekwiwalent za pranie i 
odzież ochronną 
§ 4010 o kwotę 68.000 zł na wynagrodzenia 
§ 4110 o kwotę 12.400 zł na składki ZUS 
§ 4120 o kwotę 1.800 zł na fundusz pracy 
§ 4210 o kwotę 4.210 zł na materiały 
§ 4260 o kwotę 68.000 zł na energię, gaz, wodę 

§ 4270 o kwotę 1.700 zł na remonty 
§ 4280 o kwotę 300 zł na usługi zdrowotne 
§ 4300 o kwotę 7.500 zł na zakup usług pozosta-
łych 
§ 4410 o kwotę 50 zł na podróże służbowe 
§ 4430 o kwotę 900 zł na opłaty 
§ 4440 o kwotę 4.450 zł na fundusz świadczeń so-
cjalnych 
§ 4480 o kwotę 93 zł na podatek od nieruchomości 
§ 4580 o kwotę 3.500 zł na odsetki 
§ 6050 o kwotę 5.000 zł na wydatki inwestycyjne 
 

§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 
177.057 zł  
Dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę  117.716 zł  
Dział 750 o kwotę  21.061 zł 
rozdz. 75011 § 4300 o kwotę  4.000 zł  
rozdz. 75023 § 4300 o kwotę  12.061 zł  
rozdz. 75095 § 4110 o kwotę  5.000 zł 
Dział 751 rozdz. 75113 § 3030 o kwotę  280 zł  
Dział 754 rozdz. 75416 § 4410 o kwotę  1.000 zł  
Dział 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę  37.000 zł 
 

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmi-
strzowi. 
 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i 
wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: M. Adamek 
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UCHWAŁA Nr XXIV/165/2004 
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE 

 
z dnia 16 listopada 2004r. 

 
w sprawie zmian uchwały Nr XVI/111/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 marca 2004 roku  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2004 rok. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z 
dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 
w związku z art. 124 i art. 110 Ustawy z dnia  
26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003r. z późn. zm.) 
Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje: 
 

§ 1. Załącznik Nr 4a uchwały Nr XVI/111/2004 
Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 marca 2004r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 
rok 2004 otrzymuje brzmienie zgodnie z załączni-
kiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Punkt 2 załącznika Nr 5 do uchwały  
Nr XVI/111/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 
16 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budże-
tu Gminy Ożarów na rok 2004 otrzymuje brzmienie 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: M. Adamek 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIV/165/2004  
Rady Miejskiej w Ożarowie  
z dnia 16 listopada 2004r. 

 
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych 

 
w zł 

dotacje z budżetu  w tym  

Lp. 
Nazwa zakładu  
budżetowego 

Dział -
rozdział 

Stan  
środków  

obrotowych  
na 

1.01.2003r. 

Przychody 
Przedmiotowa celowa na  

inwestycje 
wydatki 

Wydatki na 
wynagrodzenia  

i składki  
naliczane od 

wynagrodzeń 

Wydatki 
inwestycyjne 

Wpłata  
do 

budżetu 

Stan środków  
obrotowych  

na 31.12.2002 rok 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. 400          
 40002 173.504 600.000 - - 600.000 467.338 100.000 - 173.504 
 

Zakład Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej 

400          
  40095 - 175.000 - - 175.000 - - - - 
  700          
  70001 - 44.080 - - 44.080 19.000 - - - 
  900          
  90001 - 400.000 - - 400.000 223.200 - -  
  900          
  90002 - 69.000 - - 69.000 38.500 - - - 
  900          
  90003 - 370.000 - - 370.000 206.460 - - - 
  900          
  90095 - 441.707 - - 441.707 246.875 - - - 
 Razem  173.504 2.099.787 - - 2.099.787 1.201.373 100.000 - 173.504 

2. Kryta Pływalnia w Oża-
rowie 

926 
92601 

- 1.057.070 510.000 - 1.057.070 410.200 - - - 

 Razem  - 1.057.070 510.000 - 1.057.070 410.200 - - - 
 Ogółem  173.504 3.156.857 510.000 - 3.156.857 1.611.573 100.000 - 173.504 
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UCHWAŁA Nr XXVII/209/04 
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE 

 
z dnia 29 grudnia 2004r. 

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004. 

 
Na podstawie art. 18. ust. 2, pkt. 4, ustawy z 

dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z póź-
niejszymi zmianami) art. 109 i 124 ustawy z dnia 
26 listopada 1998r. o finansach publicznych (jed-
nolity teks z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148) uchwala 
się co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XIII/126/04 Rady Miejskiej 
w Pińczowie z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok wprowa-
dza się następujące zmiany: 
1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się dochody budżetu Gminy w wyso-
kości 31.003.192 zł.” 
2. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów 

budżetowych określa załącznik Nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

3. W § 2 uchwały wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) W poz. „wydatki budżetu Gminy” skreśla 

się kwotę „32.838.385” a skreśloną kwotę 
zastępuje się kwotą „33.025.446”. 

2) W pkt „a”„wydatki bieżące „skreśla się 
kwotę „29.046.480” a skreśloną kwotę za-
stępuje się kwotą „29.195.902”. 
w tym: 
- dotacje skreśla się kwotę „3.866.358” a 

skreśloną kwotę zastępuje się kwotą 
„3.906.958”. 

3) W pkt „b” „wydatki majątkowe” skreśla się 
kwotę „3.791.905” a skreśloną kwotę za-
stępuje się kwotą „3.829.544”. 

4. Szczegółową klasyfikację zmian wydatków 
budżetowych określa załącznik Nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

5. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 
„1. Różnica miedzy planowanymi dochoda-

mi i wydatkami, o której mowa w § 1 i § 2 stanowi 
deficyt budżetowy w kwocie 2.022.254 zł. 

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego 
są przychody w kwocie 2.022.254 zł pochodzące z: 
- nadwyżki lat ubiegłych  160.965 zł 
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 

zaciągniętych w bankach krajowych  1.861.289 zł 
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3. Łączne przychody budżetu w kwocie 
2.096.369 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 
74.115 zł sklasyfikowane według paragrafów okre-
ślających ich rodzaje zestawione są w załączniku 
Nr 3.” 
6. W załączniku Nr 3 do uchwały dokonuje się 

następujących zmian: 
1) W poz. „Przychody” L.p 3 skreśla się kwotę 

„2.409.631” a skreśloną kwotę zastępuje 
się kwotą „1.861.289”. 

2) W poz. „Razem przychody” skreśla się 
kwotę „2.644.711” a skreśloną kwotę za-
stępuje się kwotą „2.096.369”. 

7. W załączniku Nr 4 do uchwały dokonuje się 
następujących zmian: 
1) W poz. 33 „Przebudowa chodnika przy ul. 

Legionistów w Pińczowie” w rubryce 6 
skreśla się kwotę „95.000” a skreśloną 
kwotę zastępuje się kwotą „132.704” oraz 
w rubrykę 7 wpisuje się kwotę 37.704  

2) W poz. 38 „Zakup ksera” w rubryce 6 i 7 
skreśla się kwotę „7.000” a skreśloną kwo-
tę zastępuje się kwotą „6.935”. 

8. W załączniku Nr 7 do uchwały dokonuje się 
następujących zmian: 
1) W części dotyczącej „Plan przychodów i 

wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
2004”; 
a) W lp. „wydatki” poz. 2 „realizowanie 

zadań modernizacyjnych i inwestycyj-
nych, służących ochronie środowiska, 
gospodarce wodnej, w tym instalacji 
lub urządzeń ochrony przeciwpowo-
dziowej i obiektów małej retencji wod-
nej” skreśla się kwotę „339.233” a 
skreśloną kwotę zastępuje się kwotą 
„334.233”. 

b) W lp 4 „wydatki” poz. 4 „realizacja 
przedsięwzięć związanych z gospodar-
ką odpadami” skreśla się kwotę 
„49.800” a skreśloną kwotę zastępuje 
się kwotą „54.800” 

2) W części dotyczącej „Plan Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej ma rok 2004”: 
a) W poz. 2 „Realizowanie zadań moder-

nizacyjnych i inwestycyjnych, służą-
cych ochronie środowiska i gospodarce 
wodnej, w tym instalacji lub urządzeń 
ochrony przeciwpowodziowej i obiek-
tów małej retencji wodnej” podpunkt b 
„urządzenie placu targowego o na-

wierzchni zmywalnej na targowicy przy 
ul. Republiki Pińczowskiej” skreśla się 
kwotę „50.000” a skreśloną kwotę za-
stępuje się kwotą „45.000”.  

b) W poz. 4 „ „Realizacja przedsięwzięć 
związanych z gospodarką odpadami” w 
punkcie c„ „likwidacja dzikich wysy-
pisk” skreśla się kwotę „8.000” a skre-
śloną kwotę zastępuje się kwotą 
„13.000” 

9. W załączniku nr 8 do uchwały dokonuje się 
następujących zmian: 
- W lp 2 rubryka 4 skreśla się kwotę 

1.144.500” a skreśloną kwotę zastępuje się 
kwotą „1.175.100” oraz w rubryce 5 punkt 
2 skreśla się kwotę „1.139.500” a skreśloną 
kwotę zastępuje się kwotą „1.174.100”. 

- W lp 4 rubryka 4 skreśla się kwotę 
„226.400” a skreśloną kwotę zastępuje się 
kwotą „236.400”. 

- W rubryce 5 dodaje się poz. 8 „dotacja na 
zakup samochodu OSP Pińczów” kwota 
10.000 zł. 

- W poz. „Razem” skreśla się kwotę 
„1.582.506” a skreśloną kwotę zastępuje 
się kwotą „1.623.106””. 

10. § 9 otrzymuje brzmienie; 
„Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł i 

wydatki w kwocie 10.000 zł na zadania realizo-
wane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej”  

11. § 12 otrzymuje brzmienie” 
„Ustala się dochody z tytułu wydawania ze-

zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
kwotę 301.599 zł i wydatki na realizację zadań 
określonych w programie profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych w kwocie 
301.599 zł” 

 
§ 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakre-

sie działów określa załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi. 
 
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem po-

wzięcia. 
 
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: H. Szmit 
 



Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVII/209/04 
Rady Miejskiej w Pińczowie 
z dnia 29 grudnia 2004r. 

 
Klasyfikacja 
budżetowa 

Plan dochodów 
budżetowych 

Plan wydatków  
budżetowych 

Dz. Rozdz § 
Nazwa 

Zwiększenie 
w złotych 

Zmniejszenie 
w złotych 

Zwiększenie 
w złotych 

Zmniejszenie 
w złotych 

Uzasadnieni zmian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I Wydatki i dochody na zadania własne 
010   Rolnictwo i łowiectwo 350.022 - 851.222 849.160  

 01010  Infrastruktura wodociągowa i 
sanitacyjna wsi 

350.022 - 848.860 848.860  

  6290 

Środki na dofinansowanie 
własnych inwestycji gmin, 
powiatów, samorządów woje-
wódzkich, pozyskane z innych 
źródeł 

20.834 - - - 
Wpłata ludności na budowę 
wodociągu Winiary - Gaik 
20.834 zł. 

  6291 

Środki na dofinansowanie 
własnych inwestycji gmin, 
powiatów, samorządów woje-
wódzkich, pozyskane z innych 
źródeł 

329.188 - - - Środki z SAPARD na budowę 
wodociągu Bogucice 329.188 zł. 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

- - - 848.860  

Zmiana klasyfikacji budżetowej 
  6051 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
- - 329.188 - Dot. budowa wodociągu Bogu-

cice 
  

6052 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

- - 519.672 - 
Zmiana klasyfikacji budżetowej 
Dot. Budowy wodociągu Bogu-
cice 

 01095  Pozostała działalność - - 2.362 300 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - - 300 

  4300 Zakup usług pozostałych - - 300 - 
  4430 Różne opłaty i składki - - 2.062 - 

Urealnienie planu 

600   Transport i łączność - - 55.000 -  

 60016  Drogi publiczne gminne - - 55.000 - Pismo Wydz. Infrastruktury Tech-
nicznej i Gospodarki Mieszka-
niowej z 29.XII.2004r.   4300 Zakup usług pozostałych - - 17.296 - 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

- - 37.704 - 

Zwiększenie środków na zadanie 
inwestycyjne „Przebudowa chod-
nika ul. Legionistów w Pińczowie” 

700   Gospodarka mieszkaniowa 60.120 - - -  

 70005  Gospodarka gruntami i nieru-
chomościami 

60.120 - - -  

  0470 
Wpływy z opłaty za zarząd, 
użytkowanie i użytkowanie 
wieczyste nieruchomości 

5.031 - - - Dochody ponadplanowe 

  0750 

Dochody z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym 
charakterze 

21.656 - - - Dochody ponadplanowe 

  0770 
Wpływy z tytułu odpłatnego 
nabycia prawa własności nieru-
chomości 

32.537 - - - 

  0920 Pozostałe odsetki 896 - - - 

Dochody ponadplanowe 

750   Administracja publiczna 79.058 - 71.102 6.102 
 75011  Urzędy wojewódzkie - - 139 139 
  4300 Zakup usług pozostałych - - - 139 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

- - 139 - 

Korekta naliczonego funduszu 
świadczeń socjalnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 75018  Urzędy Marszałkowski 55.000 - - -  
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  2700 

Środki na dofinansowanie wła-
snych zadań bieżących gmin, 
powiatów, samorządów woje-
wódzkich, pozyskane 

55.000 - - - 
Środki z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych 

 75023  Urzędy Gminy - - 70.935 5.963  
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz - - 5 000 -  
   Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych 
     

  4210 Zakup materiałów i wyposaże-
nia 

- - 10.000 - Urealnienie planu 

  4270 Zakup usług remontowych - - - 5.963 
  4300 Zakup usług pozostałych - - 50.000 - 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
- - 5.935 - 

Korekta naliczonego funduszu 
świadczeń socjalnych 

 75095  Pozostała działalność 24.058 - 28 - 
  0690 Wpływy z różnych opłat 8.330 - - - 

Dochody ponadplanowe 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 15.728 - - - Dochody ponadplanowe 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
- - 28 - Korekta naliczonego funduszu 

świadczeń socjalnych 
754   Bezpieczeństwo publiczne i och-

rona przeciwpożąrowa 
1.486 - 12.000 - 

 75412  Ochotnicze straże pożarne - - 12.000 - 

  4210 Zakup materiałów i wyposaże-
nia 

- - 2.000 - 

 
 
 
 
 

  2820 

Dotacje celowe z na finansowa-
nie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowa-
rzyszeniom 

- - 10.000 - 
Środki na zakup samochodu dla 
OSP Pińczów 

 75416  Straż Miejska 1.486 - - - 
  0570 Grzywny, mandaty i inne kary 

pieniężne od ludności 
1 486 -   

Dochody ponadplanowe 

756   

Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych nie 
posiadających osobowości praw-
nej oraz wydatki związane z ich 
poborem 

450.717 200.000 - -  

 75601  Wpływy z podatku dochodowe-
go od osób fizycznych 

14 - - - 

  0910 
Odsetki od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i opłat 

14 - - - 
Dochody ponadplanowe 

 75615  

Wpływy z podatku rolnego, 
leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatku od 
spadków i darowizn oraz podat-
ków i opłat lokalnych 

227.850 200.000 - - Dochody ponadplanowe 

  0310 Podatek od nieruchomości 167.400 - - -  

  0340 Podatek od środków transpor-
towych 

60.450 - - - 

  0500 Podatek od czynności cywilno-
prawnych 

 200 000 - - 
Urealnienie planu 

 75618  

Wpływy z innych opłat stano-
wiących dochody jednostki 
samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw 

72.652 - - -  

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 72.520 - - - 

  0910 Odsetki od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i opłat 

132 - - - 
Dochody ponadplanowe 

 75619  Wpływy z różnych rozliczeń 145.965   - 
  0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 123.566 - - - 

  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia 
na sprzedaż alkoholu 

22.399 - - - 
Dochody ponadplanowe 

 75620  Wpływy z rozliczeń jednostek 
budżetowych z tytułu potrąceń 

4.236     

  0970 Wpływy z różnych dochodów 4.236     
758   Różne rozliczenia - 10.000 - - 

 75814  Różne rozliczenia finansowe - 10.000 - - 
  0920 Pozostałe odsetki - 10.000 - - 

Urealnienie planu 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
851   Ochrona zdrowia - - 22.464 65 
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 85154  Przeciwdziałania alkoholizmowi - - 22.464 65 Dochody ponadplanowe 

  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 
zaliczone do wynagrodzeń 

  6 000   

  4210 Zakup materiałów i wyposaże-
nia 

- - 16.464 - Zmniejszenie środków na zada-
nie „Zakup Ksera” 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyj-
ne jednostek budżetowych 

- - - 65  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

4.000 - 30.600 -  

 92116  Biblioteki 4.000 - 30.600 -  

 

Pismo ministerstwa Kultury 
znak DE/W-III/HK/rez. cel/por. 
152/525/04 z 9.12.2004r. dotacja 
na zakup książek do Biblioteki 

 

 2020 

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na zadania 
bieżące realizowane przez gminę 
na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej 

4.000 - - - 

 

  2550 
Dotacja podmiotowa z budżetu 
dla instytucji kultury - - 30.600 - 

Środki na zakup książek - 4.000 zł 
Środki na pokrycie dachu Bi-
blioteki - 26.600 zł. 

   Razem dochody i wydatki na 
zadania własne 

945.403 210.000 1.042.388 855.327  

 

Zmniejsza się przychody w § 952 o kwotę 548.342 zł. 
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UCHWAŁA Nr XXVII/210/04 
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE 

 

z dnia 29 grudnia 2004r. 
 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, dodatki  
do wynagrodzenia nauczycieli oraz regulaminu nagród Burmistrza. 

 

Na podstawie art. 18 ust.. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zmianami), art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i  
art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 roku Nr 56, poz. 
357 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu z dnia 11 maja 2000r. w 
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu oblicza-
nia wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego 
za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stano-
wisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniają-
cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków 
przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu 
trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowią-
cych podstawę przyznania dodatku za warunki 
pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania 
okresów uprawniających do dodatku za wysługę 
lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 z późn. zmianami) Rada 
Miejska w Pińczowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się regulamin określający wyso-
kość oraz szczegółowe warunki przyznawania na-
uczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego 
i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wy-
nagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe 

zasady przyznawania i wypłacania dodatku miesz-
kaniowego, w brzmieniu określonym w załączniku 
nr 1 do uchwały. 

 

§ 2. Ustala się regulamin Nagrody Burmi-
strza określający kryteria i tryb przyznawania na-
gród dla nauczycieli w brzmieniu określonym w 
załączniku nr 2 do uchwały. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/157/2000 Ra-
dy Miejskiej w Pińczowie dnia 30 sierpnia 2000r. w 
sprawie ustalenia regulaminu określającego wy-
sokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyj-
nego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia, a także wysokość i 
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy oraz dyrektorom pla-
cówek oświatowych gminy. 

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i 
obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: H. Szmit 
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Załączniki do uchwały Nr XXVII/210/04 
Rady Miejskiej w Pińczowie 
z dnia 29 grudnia 2004r. 

 
Regulamin 

 
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz  
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

 
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa 

bez bliższego określenia o: 
1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, 

szkołę lub zespół placówek, dla której organem 
prowadzącym jest Gmina Pińczów. 

2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez 
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednost-
ki, o której mowa w pkt 1, 

3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres 
pracy szkoły od 1 września danego roku do  
31 sierpnia roku następnego, 

4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział 
lub grupę, 

5) uczniu - należy przez to rozumieć także wy-
chowanka, 

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze go-
dzin - należy przez to rozumieć tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa 
w art. 42 ust. 3 KN 

 
Dodatek motywacyjny 

 
§ 2.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi 

dodatku motywacyjnego jest spełnienie części 
wymienionych niżej kryteriów z zastrzeżeniem, że 
kryterium określone w punkcie 3 i 4 musi być zaw-
sze spełnione: 
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w 
szczególności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzanych wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzami-
nów i sprawdzianów albo sukcesami w kon-
kursach, zawodach, olimpiadach itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z 
ich rodzicami, 

c) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki; 

2) wysoka jakość świadczonej pracy, w tym zwią-
zanej z powierzonym stanowiskiem kierowni-
czym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a 
w szczególności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowy-

wanie się do przydzielonych obowiązków, 
b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub innych urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej, w tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z 
poleceń służbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
h) pozyskiwanie środków pozabudżetowych; 

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o 
których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-

stości szkolnych, 
b) udział w komisjach przedmiotowych i in-

nych, 
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi 
działającymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przeja-
wianie innych form aktywności w ramach 
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizacji innych zadań 
statutowych szkoły.  

4) posiadanie pozytywnej oceny pracy. 
 

§ 3.1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela 
jest przyznawany w wysokości od 5 do 20 % wyna-
grodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, 
a dla dyrektora dodatek motywacyjny jest przyzna-
wany w wysokości od 5 % do 30 % wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela mianowanego, 

 
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na 

czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie 
dłuższy niż jeden rok budżetowy, 
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3. Paragraf 3 punkt 3 brzmi: Fundusz na do-
datki motywacyjne tworzy się w wysokości 5 % 
planowanego wynagrodzenia zasadniczego dla 
nauczycieli ujętych w rocznym planie finansowym, 
a dla dyrektorów i zastępców dyrektorów tworzy 
się w wysokości 20 % ich wynagrodzenia zasadni-
czego ujętego w rocznym planie finansowym 

 
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla 

nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględ-
niając poziom spełniania warunków, o których 
mowa w § 2, ustala dyrektor w oparciu o szczegó-
łowy regulamin o którym mowa w § 17, a w sto-
sunku do dyrektora - Burmistrz Miasta i Gminy 
Pińczów w oparciu o niniejszy regulamin. 
 

5. Dodatek motywacyjny nie przysługuje na-
uczycielom: 

1) Stażystom w okresie odbywania stażu, 
2) W czasie urlopu na poratowanie zdrowia, 
3) W okresie przebywania w stanie nieczynnym, 
4) Przez okres jednego roku od daty udzielania 

kary przewidzianej przepisami Kodeksu Pracy i 
Karty Nauczyciela; 

 
6. Nauczyciel zatrudniony w niepełnym wy-

miarze czasu pracy otrzymuje dodatek proporcjo-
nalnie do zatrudnienia. 

 
7. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej 

szkole, dodatek motywacyjny ustala dyrektor szko-
ły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szko-
ły, w której nauczyciel uzupełnia etat. 

 
8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, 

w terminie wypłaty wynagrodzenia. 
 

Dodatek funkcyjny 
 

§ 4.1. Nauczycielowi, któremu powierzono 
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne 
stanowiska kierownicze przewidziane w statucie 
szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 
od 10 % do 50 % wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela mianowanego. 

 
2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym 

mowa w ust. 1, uwzględniając wielkość szkoły, 
liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wyni-
kających z zajmowanego stanowiska, liczbę sta-
nowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szko-
ły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społecz-
ne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala: 
1) dla dyrektora -Burmistrz Miasta i Gminy Piń-

czów - według kryteriów określonych w za-
łączniku nr 1 do regulaminu, 

2) dla nauczyciela dyrektor szkoły. 
 

§ 5.1. Nauczycielom realizującym dodatkowe 
zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny za: 
1) wychowawstwo klasy, grupy: 

a) do 10 dzieci - 2 %, 
b) do 20 dzieci - 3 %, 
c) powyżej 20 dzieci - 4 %. 

2) funkcję nauczyciela doradcy metodycznego - w 
wysokości od 10 % do 30 %, 

3) funkcję opiekuna stażu dla: 
a) nauczyciela stażysty - 4 %, 
b) nauczyciela kontraktowego - 2 % 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela miano-
wanego. 

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 5 
ust. 1, przyznaje dyrektor szkoły, a w stosunku do 
dyrektora Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów. 
 

§ 6.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 oraz w § 5 ust. 1, powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska 
kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli 
powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca 
- od tego dnia. 
 

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 
1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej 
nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla pora-
towania zdrowia, w okresach za które nie przysłu-
guje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwsze-
go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, 
wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a 
jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierw-
szego dnia miesiąca - od tego dnia. 

 
3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w 

§ 4 ust. 1, nie wyłącza prawa do otrzymywania 
dodatku, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

 
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w 

terminie wypłaty wynagrodzenia. 

 
Dodatek za warunki pracy 

 
§ 7.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za 

warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążli-
wych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach 
określonych w przepisach § 6 i § 7 rozporządzenia 
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Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 
roku. 
 

§ 8.1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z 
uwzględnieniem warunków o których mowa w § 7 
ustala dla nauczyciela dyrektor w oparciu o § 17 
regulaminu, a dla dyrektora - Burmistrz Miasta i 
Gminy Pińczów, a w szczególności: 
1) Nauczycielom prowadzącym indywidualne na-

uczanie dziecka zakwalifikowanego do kształce-
nia indywidualnego 10 % stawki godzinowej za 
każdą efektywnie przepracowaną godzinę na-
uczania, 

2) Nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne 
i wychowawcze w klasie, do której uczęszcza co 
najmniej jedno dziecko zakwalifikowane do 

kształcenia specjalnego, realizujące oddzielny 
program przysługuje dodatek w wysokości 10 % 
stawki godzinowej za każdą efektywnie prze-
pracowaną godzinę nauczania, 

3) Nauczycielom prowadzącym nauczanie w kla-
sach łączonych i realizujących oddzielne pro-
gramy nauczania przysługuje dodatek w wyso-
kości 5 % stawki godzinowej za każdą efektyw-
nie przepracowaną godzinę nauczania, 

 
2. Dodatek, o którym mowa w § 8 punkcie 1  

i 2 przysługuje również nauczycielom prowadzą-
cym zajęcia z niepełnosprawnymi dziećmi. 

 
3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z 

dołu. 
 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
 

§ 9.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę po-
nadwymiarową nauczyciela ustala się; dzieląc 
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla 
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin 
ponadwymiarowych. 

 
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraź-

nego zastępstwa ustala się w sposób określony w 
ust. 1. . 

 
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego 

lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o 
której mowa w ust. 1, uzyskuje się mnożąc odpo-
wiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem 

do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 
liczy się za pełną godzinę. 

 
§ 10. Wynagrodzenie za godziny, o których 

mowa w § 9, przysługuje za godziny faktycznie 
zrealizowane. 
 

§ 11.1. Wynagrodzenie za godziny ponad-
wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypła-
ca się z dołu. 

 
2. Godziny doraźnych zastępstw dla dyrekto-

ra przydziela Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, a 
dla nauczycieli dyrektor. 

 
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 

 
§ 12.1. Środki na nagrody w ramach specjal-

nego funduszu nagród dla nauczycieli w wysoko-
ści 1 % planowanych środków na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym 
planie finansowym szkoły, z tym że: 
1) 70 % środków funduszu przeznacza się na na-

grody dyrektora, 
2) 30 % środków funduszu przeznacza się na na-

grody organu prowadzącego. 
 
2. Tryb i kryteria przyznawania nagród orga-

nu prowadzącego dla nauczycieli ze specjalnego 
funduszu nagród określa Regulamin Nagrody 

Burmistrza stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 
1) Nagrody Dyrektora przyznaje dyrektor po za-

sięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz 
związków zawodowych, 

2) Nagrody Burmistrza przyznaje Burmistrz po 
zasięgnięciu opinii Komisji Opiniującej. 

 
§ 13. Nagrody, o których mowa w § 12, są 

przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W 
uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą 
organu prowadzącego może przyznać nauczycie-
lowi nagrodę w innym czasie. 

 
Dodatek mieszkaniowy 

 
§ 14.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w 

wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin w przedszkolach 

oraz szkołach położonych na terenie wsi i posiada-
jącemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego 
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stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek 
mieszkaniowy. 

 
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w 
rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi mie-
sięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie - 6 %, 
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 8 %,  
4) przy trzech osobach i więcej - 10% 
miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia 
za pracę pracowników, ustalonego przez Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej. 
 

3. Do członków rodziny, o której mowa w 
ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim 
zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i ro-
dziców pozostających na jego wyłącznym utrzy-
maniu. 

 
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, 

będącego także nauczycielem, stale z nim za-
mieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek 
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. 
Małżonkowie wspólnie określaj ą pracodawcę, 
który będzie im wypłacał ten dodatek. 

 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przy-
znaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku 
nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich 
wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyzna-
je dyrektor, a dyrektorowi - Burmistrz Miasta i 
Gminy Pińczów. 
 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 
przysługuje nauczycielowi: 
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowa-

nego przez niego lokalu mieszkalnego. 
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wnio-
sek o jego przyznanie. 

 
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 

przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także 
w okresach: 
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
2) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczy-
cielem powołanym do służby zawarta była 
umowa o pracę na czas określony, dodatek 
wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na 
który umowa ta była zawarta, 

3) korzystania z urlopu wychowawczego. 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 15. Wszelkie zmiany w powyższym regu-
laminie będą wprowadzane w oparciu o ustawę 
Kartę Nauczyciela i ustawę o Związkach Zawodo-
wych w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
działającymi w placówkach oświatowych prowa-
dzonych przez Gminę Pińczów.. 
 

§ 16. Organ prowadzący i Związki Zawodo-
we mają prawo do zgłaszania propozycji zmian w 
Regulaminie. 
 

§ 17. Kwestie nie ujęte w tym Regulaminie bę-
dą wynikiem uzgodnienia w formie szczegółowych 
regulaminów pomiędzy dyrektorami, a związkami 
zawodowymi działającymi w danej szkole. 

 
Załącznik Nr 1 do regulaminu 

 
Kryteria przyznawania dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół i przedszkoli 

 
1. Współdziałanie z samorządem, rodzicami, radą 

pedagogiczną oraz instytucjami wspierającymi 
pracę szkoły m.in. w zakresie żywienia, dowo-
zu, pomocy materialnej. 

2. Osiągnięcia w olimpiadach i konkursach. 
3. Nadzór wewnętrzny dyrektora. 
4. Umiejętność rozwiązywania konfliktów. 
5. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 
6. Gospodarowanie powierzonym mieniem:  

a) otoczenie, wygląd budynku, 
b) zagospodarowanie boisk i placów zabaw, 
c) estetyka, wystrój placówki, 
d) stan sprzętu i pomocy naukowych, 

e) zakres remontów i napraw we własnym 
zakresie, 

f) gospodarność (zużycie opału, wody, ener-
gii elektrycznej, cieplnej, telefony itp.). 

7. Pozyskiwanie środków finansowych. 
8. Celowość wydawania środków finansowych.  
9. Terminowość załatwiania spraw. 
10. Liczba oddziałów i dzieci. 
11. Dysponowanie środkami określonymi w planie 

finansowym szkoły lub placówki i ponoszenie 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzy-
stanie. 
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Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVII/210/04 
Rady Miejskiej w Pińczowie 
z dnia 29 grudnia 2004r. 

 

Regulamin nagrody Burmistrza 
 

1. Nagrody dla nauczycieli i pracowników oświa-
ty samorządowej finansowane są ze środków 
budżetu Gminy, a inne formy wyróżnień mogą 
też dotyczyć animatorów oświaty. 

2. Wysokość kwoty na nagrody w danym roku 
wynika z planu budżetowego. 

3. Nagroda nie może być niższa od najniższego 
wynagrodzenia miesięcznego. 

4. Do nagrody mogą być proponowani pracow-
nicy oświaty samorządowej Gminy Pińczów.  

5. Nagrody przyznawane są z okazji DNIA 
EDUKACJI NARODOWEJ za znaczące sukcesy 
w zakresie: 
- pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
- pracy opiekuńczo-wychowawczej, 
- poprawy warunków nauki, estetyki szkoły i 

jej otoczenia, 
- działalności integrującej społeczność szko-

ły i środowisko lokalne, 
- działalności związanej z upowszechnianiem 

sportu, ekologii, historii regionu, 
- tworzenia właściwego klimatu wycho-

wawczego szkoły, 
- wspomagania rozwoju talentów dzieci i 

młodzieży, 
- przeciwdziałania zjawiskom patologii spo-

łecznej, 
- wyróżniającej pracy w administracji i ob-

słudze szkół.  
6. Kandydatury do nagród i wyróżnień przedsta-

wiają: 
- Naczelnik Wydziału Oświaty i Infrastruktury 

Społecznej, 

- Dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz ZEASiP 
po zasięgnięciu opinii związków zawodo-
wych, działających w danej placówce. 

7. Wnioski stanowiące załącznik do Regulaminu 
składane są w Wydziale Oświaty i Infrastruktu-
ry Społecznej Urzędu Miejskiego w Pińczowie. 

8. Nagroda może być przyznana nauczycielowi 
po przepracowaniu w szkole co najmniej jed-
nego roku.  

9. Nagrody przyznaje Burmistrz Miasta w oparciu 
o wnioski zaopiniowane przez Komisję opiniu-
jącą, w skład której wchodzą: 
- Naczelnik Wydziału Oświaty i Infrastruktury 

Społecznej, 
- Pracownik Wydziału Oświaty i Infrastruktu-

ry Społecznej, 
- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i 

Kultury Fizycznej Rady Miejskiej, 
- po jednym przedstawicielu nauczycielskich 

organizacji związkowych, działających na 
terenie Gminy Pińczów. 

10. Komisję powołuje Burmistrz Miasta i Gminy. 
11. Za organizację pracy Komisji opiniującej od-

powiada Wydział Oświaty i Infrastruktury Spo-
łecznej Urzędu Miejskiego w Pińczowie. 

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2005 roku. 

13. Związki Zawodowe mają prawo do zgłaszania 
zmian w Regulaminie. 

14. Każda zmiana w Regulaminie wymaga uzgod-
nień Związków Zawodowych. 

 
 

640 
 

UCHWAŁA Nr XXV/175/04 
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU 

 

z dnia 30 grudnia 2004r. 
 

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2004 rok. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(j.t. w Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zmiany  
Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 
1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 
2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 
poz. 1759) oraz art. 109 ust 1 i 124 ustawy z dnia  
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych  

(j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany Nr 45 
poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 
poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19 poz. 
177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 
1291, Nr 210 poz. 2135) Rada Miejska w Połańcu 
uchwala co następuje: 

 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów 

budżetowych na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
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§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków 
budżetowych na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

 
§ 3. Dokonuje się zmian w planie rozchodów 

budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 
 
§ 4. Zestawienie udzielonych dotacji pod-

miotowych zawiera załącznik Nr 4. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Połaniec. 

 
§ 6.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: E. Bobiński 

 
Załączniki do uchwały Nr XXV/175/04 
Rady Miejskiej w Połańcu 
z dnia 30 grudnia 2004r. 

 
Załącznik Nr 1 

 
Dochody: 

 
w zł 

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa Zmniej- 
szenia 

Zwiększe- 
nia 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 600  

60016 
 
 

2440 

Transport i łączność 
Drogi publiczne gminne 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 

- 
- 
 
- 

30.000 
30.000 

 
30.000 

 
 
 
FOGR 

2. 710  
71004 

 
 

0970 

Działalność usługowa 
Plany zagospodarowania przestrzennego 
Wpływy z różnych dochodów 

- 
- 
- 

50.020 
50.020 
50.020 

 
 

3. 750  
75023 

 
 

0970 

Administracja publiczna 
Urzędy gmin 
Wpływy z różnych dochodów 

- 
- 
- 

6.628 
6.628 
6.628 

Magistrat 

4. 754  
75412 

 
 
 

75495 

 
 

2320 
 
 
 

6620 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Ochotnicze Straże Pożarne 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 
Pozostała działalność 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

- 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 

14.000 
4.000 

 
 

4.000 
10.000 

 
 

10.000 

 
 
 
 
OSP 
 
 
 
monitoring 

5. 756  
 
 

75618 
 
 

75621 

 
 
 
 
 

0480 
 
 

0010 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na 
podstawie ustaw 
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa 
Podatek dochodowy od osób fizycznych 

  
 

970.026 
 

3.532 
3.532 

 
966.494 
966.494 

 

6. 758  
75801 

 
 

75802 

 
 
 

2920 
 
 

2750 

Różne rozliczenia 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samo-
rządu terytorialnego 
Subwencje ogólne z budżetu państwa 
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 
Środki na uzupełnienie dochodów gmin 

- 
 
- 
- 
 
- 
- 

54.990 
 

21.579 
21.579 

 
33.411 
33.411 

 

7. 801  
80101 

 
 

0970 

Oświata i wychowanie 
Szkoły Podstawowe 
Wpływy z różnych dochodów 

 102.500 
102.500 
102.500 

 

8. 853  
85311 

 
 
 

6260 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw-
nych 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaku-
pów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicz-
nych 

- 
 
- 
 
 
 
- 

136.000 
 

136.000 
 
 
 

136.000 

 
 
 
 
 
 
PFRON 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
9. 900  

90095 
 
 

0970 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Pozostała działalność 
Wpływy z różnych dochodów 

 980.000 
980.000 
980.000 

 

10. 921  
92116 

 
 

2020 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Biblioteki 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozu-
mień z organami administracji rządowej 

- 
- 
 
 
- 

2.500 
2.500 

 
 

2.500 

 
 
 
 
Zakup książek 

    Razem  2.346.664  

 
Załącznik Nr 2 

 
Wydatki: 

 
w zł 

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa Zmniej- 
szenia 

Zwiększe- 
nia 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 010  

01095 
 
 

4210 

Rolnictwo i łowiectwo 
Pozostała działalność 
Zakup materiałów i wyposażenia 

8.000 
8.000 
8.000 

- 
- 
- 

 

2. 600  
60016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60095 

 
 

4270 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6050 
 
 
 
 
 
 
 

6800 

Transport i łączność 
Drogi publiczne gminne 
Zakup usług remontowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 
 
 
 
 
 
 
Pozostała działalność 
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

450.000 
350.000 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350.000 
 
 
 
 
 
 

100.000 
100.000 

1.580.000 
1.580.000 

876.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

704.000 
 
 

 
 
30.000 - droga w Rybi-
twach, 
306.000 - ul. Kościuszki 
do Mieleckiej 
34.200 - remonty dróg 
gminnych 
5.300 - rem. ul. Ruszcz. 
500 - droga do Kopca 
500.000 remont cią-
gów komunikac. 
 
-350.000 ul. Kościuszki 
do Mieleckiej 
+ 4.000 - drogi na Os. 
Połudn. 
+ 700.000 bud. dróg 
gminnych 

3. 700  
70005 

 
70095 

 
 

4300 
 

4010 
4110 

Gospodarka mieszkaniowa 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
Zakup usług pozostałych 
Pozostała działalność 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Składki na ubezpieczenia społeczne 

 5.600 
5.000 
5.000 

600 
500 
100 

 
 
 

4. 710  
71004 

 
 

4300 

Działalność usługowa 
Plany zagospodarowania przestrzennego 
Zakup usług pozostałych 

 50.020 
50.020 
50.020 

 
Plany zagospod. prze-
strz. 

5. 750  
75023 

 
 
 
 
 
 

75095 

 
 

4010 
4210 
4270 
4300 
4430 
6050 

 
4440 
4530 

Administracja publiczna 
Urzędy gmin 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług remontowych 
Zakup usług pozostałych 
Różne opłaty i składki 
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 
Pozostała działalność 
Odpisy na ZFŚS 
Podatek od towarów i usług (VAT) 

 48.823 
45.628 

5.000 
5.000 

20.000 
2.000 
7.000 
6.628 
3.195 

195 
3.000 

 
 
 
biuro obsł. klienta 
rem. UMiG 
 
ubezp.sam. 
Magistrat 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
6. 754  

75412 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75414 
 
 

75495 

 
 

2580 
 

3020 
4210 
4260 
4270 
4300 

 
 

6050 
6220 

 
 
 

4210 
4300 

 
4270 
4300 
6050 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Ochotnicze straże pożarne 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicza-
nych do sektora finansów publicznych 
Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup energii 
Zakup usług remontowych 
Zakup usług pozostałych 
 
 
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinan-
sowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty-
cyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 
Obrona cywilna 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych 
Pozostała działalność 
Zakup usług remontowych 
Zakup usług pozostałych 
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 

115.184 
15.260 

 
 

 
- 
- 
- 
- 

 
 

15.260 
 
 

- 
13.924 
10.000 

3.924 
86.000 
84.000 

2.000 
- 

472.084 
56.084 

 
7.891 

859 
14.000 

2.000 
5.000 
8.660 
 
- 
 

 
 

17.674 
 
 
 

416.000 
- 
- 

416.000 

 
 
 
 
 
wyp., paliwo 
 
rem. łodzi  
 
3.660 dok. 
5.000 kier 
12.500 - GC Reagow 
Kryzysow. 
 
 
 
 
 
monitoring 

7. 758  
75818 

 
 

4810 

Różne rozliczenia 
Rezerwy ogólne i celowe 
Rezerwy 

113.140 
113.140 
113.140 

  

8. 801  
80101 

 
 
 
 
 
 

80104 
 
 
 

80110 
 
 
 

80113 
 

80114 
 

 
 

4010 
4110 
4120 
4210 
4300 
6050 

 
4010 
4220 
4300 

 
4010 
4210 
4300 

 
4010 

 
4010 
4110 
4120 

Oświata i wychowanie 
Szkoły podstawowe 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych 
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 
Przedszkola 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Zakup środków żywności 
Zakup usług pozostałych 
Gimnazja 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych 
Dowożenie uczniów do szkół 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 

16.090 
11.290 

 
10.240 

1.050 
 
 
 

4.800 
- 
4.800 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 

771.290 
729.490 

4.650 
 
 

1.200 
23.640 

700.000 
8.500 
7.300 
- 
1.200 

13.460 
7.100 
1.200 
5.160 

100 
100 

19.740 
8.450 

10.240 
1.050 

 
 
 
 
 
 
karnety 
boisko 
 
 
 
karnety 
 
 
 
karnety 

9. 851  
85154 

 
 

2620 
 

4210 

Ochrona zdrowia 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jedn. 
sektora finansów publ. 
Zakup materiałów i wyposażenia 

9.000 
9.000 

 
9.000 
- 

12.532 
12.532 

 
- 

12.532 

 

10. 852  
85215 

 
85295 

 
 

3110 
 

3110 

Pomoc społeczna 
Dodatki mieszkaniowe 
Świadczenia społeczne 
Pozostała działalność 
Świadczenia społeczne 

99.000 
60.000 
60.000 
39.000 
39.000 

  

11. 853  
85311 

 
 

6060 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosporawnych 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych 

 137.000 
137.000 
137.000 

 
zakup samochodu 

12. 854  
85401 

 
 

4010 
4220 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
Świetlice szkolne 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Zakup środków żywności 

- 
- 
- 

5.900 
5.900 
1.100 
4.800 

 

13. 900  
90001 

 
 
 

 
 

6050 
 
 
 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 
 
 

26.000 
6.000 
6.000 

 
 

56.000 
6.000 
6.000 

 
 

 
+ 6.000 - KS Os. Poł. 
- 6.000 KS Zrębińska i 
Ogrodowa 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
  90095  

4210 
4300 
6060 

Pozostała działalność 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

20.000 
- 

 
20.000 

50.000 
10.000 
20.000 
20.000 

 
 
 
- 20.000 śmieciarka, 
+ 4.100 - kosiarka, 
+ 15.900 waga 

14. 921  
92109 

 
 

92116 
 

92195 

 
 

4270 
6050 

 
2550 

 
4270 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
Zakup usług remontowych 
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 
Biblioteki 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 
Pozostała działalność 
Zakup usług remontowych 

205.360 
185.360 

 
185.360 

- 
- 

20.000 
20.000 

187.860 
185.360 
185.360 

- 
2.500 
2.500 
- 
- 

 
 
 
 
zakup książek 

15. 926  
92605 

 
 

4210 
4270 
4300 

Kultura fizyczna i sport 
Zad. w zakresie kultury fizycznej i sportu 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług remontowych 
Zakup usług pozostałych 

10.000 
10.000 

2.000 
2.000 
6.000 

  

    Razem 1.051.774 3.327.109  
    Zwiększenia netto  2.275.335  

 

Załącznik Nr 3 
 

Klasyfikacja paragrafów przychodów wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt. 4 
ustawy o finansach publicznych 

 

I. Rozchody 
 

w zł. 
Lp. Rodzaj rozchodu Paragraf Kwota 
1. Spłaty pożyczek długoterminowych 992 71.329 

 Razem rozchody  71.329 
 

Załącznik Nr 4 
 

Zmiany w planie udzielonych dotacji podmiotowych na 2004 rok 
 

Lp. Dział Rozdz. § Podmiot Przeznaczenie Kwota 
1 2 3 4 5 6 7 
1. 754 75412 2580 OSP Tursko Małe Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Tursku Małym 2.418 
2. 754 75412 2580 OSP Ruszcza Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Ruszczy 2.391 
3. 754 75412 2580 OSP Połaniec Zakup wyposażenia dla jednostki dla OSP Połaniec 3.082 
4. 754 75412 6220 OSP Połaniec Zakupy inwestycyjne w ramach Gminnego Centrum 

Reagowania Kryzysowego 
12.500 

5. 754 75412 6220 OSP Połaniec Zakupy inwestycyjne dla jednostki OSP 5.174 
6. 921 92116 2550 Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Połańcu 
Zakup książek i wydawnictw 2.500 

    Razem  28.065 
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UCHWAŁA Nr XXV/176/04 
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU 

 

z dnia 30 grudnia 2004r. 
 

w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy, które w 2004 roku nie wygasają  
z upływem roku budżetowego. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(j.t. w Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zmiany  
Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 
1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 
2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 

poz. 1759)oraz art. 130 ust. 2 do 4 ustawy z dnia  
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych  
(j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany Nr 45 
poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 
poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19 poz. 
177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 
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1291, Nr 210 poz. 2135) Rada Miejska w Połańcu 
uchwala: 

 

§ 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta i 
Gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem 
roku budżetowego oraz określa ostateczny termin 
dokonania każdego wydatku zgodnie z wykazem 
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków 
wymienionych w § 1 zgodnie z zał. Nr 2 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy. 

 
§ 4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: E. Bobiński 

 

Załącznik do uchwały Nr XXV/176/04 
Rady Miejskiej w Połańcu 
z dnia 30 grudnia 2004r. 

 

Załącznik Nr 1 
 

Wykaz planowanych wydatków budżetu Miasta i Gminy, które w 2004 roku 
nie wygasają z upływem roku budżetowego 

 

Klasyfikacja Zadanie Kwota Termin rozliczenia 
Dział Rozdział §    
400 40004 4300 Dokumentacja projektowa 100.000 31-12-2005 
600 60016 4270 Remonty dróg gminnych  50.000 31-12-2005 
600 60016 4270 Remonty dróg gminnych i ciągów pieszych 500.000 31-12-2005 
600 60016 6050 Budowa dróg gminnych 700.000 31-12-2005 
700 70005 6050 Zakup gruntów 257.000 31-12-2005 
700 70095 4270 Remont lokali komunalnych 20.000 31-12-2005 
700 70095 4300 Dokumentacja projektu budowlanego - budynek socjalny 58.000 31-12-2005 
700 70095 6060 Zakup budynku w Ruszczy 39.130 31-12-2005 
710 71004 4300 Plany zagospodarowania przestrzennego 258.794 31-12-2005 
710 71005 4300 Roboty geologiczne 87.230 30-09-2005 
750 75023 4210 Zakup wyposażenia do biura obsługi klienta 10.000 31-12-2005 
750 75023 4270 Remont budynku UMiG Połaniec 20.000 31-12-2005 
750 75023 6050 Klimatyzacja budynku Urzędu Miasta i Gminy 46.845 31-12-2005 
750 75023 6050 Sfinansowanie programu „Magistrat” 6.628 31-12-2005 
754 75412 4300 Dokumentacja OSP Ruszcza 3.660 30-09-2005 
754 75414 4300 Wykonanie operatu p.powodziowego 15.006 31-03-2005 
754 75495 6050 Monitoring Połańca 405.765 31-12-2005 
801 80110 6050 Budowa kompleksowego boiska sportowego 700.000 31-12-2005 
851 85154 4210 Wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową 17.033 30.09.2005 
853 85311 6060 Zakup samochodu dla WTZ 160.000 31-03-2005 
900 90095 4300 Pozostałe usługi 20.000 31-03-2005 
900 90095 6060 Zakup i montaż wagi 85.900 31-12-2005 
921 92109 4270 Remont budynku CKiSz w Połańcu 185.360 31-12-2005 
921 92120 2580 Konserwacja zabytków 45.000 31-12-2005 

   Razem 3.791.351  
 

Załącznik Nr 2 
 

Plan finansowy wydatków budżetu Miasta i Gminy, które w 2004 roku 
nie wygasają z upływem roku budżetowego 

 

Klasyfikacja Nazwa Zadanie Plan 
w tym 

wydatki 
majątkowe 

Dział Rozdz.     
1 2 3 4 5 6 

400 40004 Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-
gię elektryczną, gaz i wodę 
Dostarczanie paliw gazowych 

 
 
 
Dokumentacja projektowa 100.000 

 
- 

600  
60016 

 

Transport i łączność 
Drogi publiczne gminne 

 
 
Remonty dróg gminnych  
Remonty dróg gminnych i ciągów pieszych 
Budowa dróg gminnych 

50.000 
500.000 
700.000 

 
 
 
 

700.000 
   Razem 1.250.000 700.000 
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1 2 3 4 5 6 
700  

70005 
 
 

70095 

Gospodarka mieszkaniowa 
Gospodarka gruntami i nieruchomo-
ściami 
 
Pozostała działalność 

 
 
 
Zakup gruntów 
 
Remont lokali komunalnych 
Dokumentacja projektu - budynek socjalny 
Zakup budynku w Ruszczy 

257.000 
 

20.000 
58.000 
39.130 

 
 
 

257.000 
 
 
 

39.130 
   Razem 374.130 296.130 

710  
71004 
71005 

Działalność usługowa 
Plany zagospodarowania przestrzennego 
Roboty geologiczne 

 
Plany zagospodarowania przestrzennego 
Roboty geologiczne 

258.794 
87.230 

 
- 
- 

   Razem 346.024  
750  

75023 
Administracja publiczna 
Urzędy gmin 

 
Zakup wyposażenia do biura obsługi klienta 
Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Klimatyzacja budynku UMiG 
Program „Magistrat” 

 
10.000 
20.000 
46.845 

6.628 

 
- 
- 

46.845 
6.628 

   Razem 83.473 53.473 
754  

 
75412 
75414 
75495 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 
Ochotnicze straże pożarne 
Obrona cywilna 
Pozostała działalność 

 
 
Dokumentacja OSP Ruszcza 
Wykonanie operatu p.powodziowego 
Monitoring Połańca 

 
 

3.660 
15.006 

405.765 

 
 
 
 

405.765 
   Razem 424.431 405.765 

801  
80110 

Oświata i wychowanie 
Gimnazja 

 
Budowa kompleksowego boiska sporto-
wego przy Gimnazjum 

 
 

700.000 

 
 

700.000 
851 

 
 

85154 
Ochrona zdrowia 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 
Wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową 

 
17.033  

853  
 

85311 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 
Rehabilitacja zawodowa i społeczna 

 
 
Zakup samochodu dla WTZ 160.000 

 
 

160.000 
900  

 
90095 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 
Pozostała działalność 

 

Pozostałe usługi 
 

Zakup i montaż wagi 

 

20.000 
 

85.900 

 
 

85.900 

   Razem 105.900 85.900 
921  

 
92109 

 
92120 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-
wego 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
 
Ochrona i konserwacja zabytków 

 
 
 
Remont budynku CKiSz w Połańcu 
Konserwacja zabytków 

 
 
 

185.360 
45.000 

 
 
 

- 
- 

   Razem 230.360  
  Razem  3.791.351 2.401.268 
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UCHWAŁA Nr XXV/177/04 
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU 

 
z dnia 30 grudnia 2004r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XXIV/165/04 z dnia 29 listopada 2004 roku  

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(j.t. Dz. U. z 2001r, Nr 142 poz. 1591, zmiany Dz. U. 
z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. 
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz 
art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku 

o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 15 
poz. 148 zmiany Dz. U. Nr 45 poz. 391 i Nr 65 poz. 
594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. 
Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, 
Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135) Rada Miejska 
w Połańcu postanawia: 
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§ 1. Uchyla się załącznik Nr 1a do uchwały 
Nr XXIV/165/04 z dnia 29 listopada 2004 roku w 
sprawie uchwalenia wieloletniego programu in-
westycyjnego, a w zamian wprowadza się załącz-
nik Nr 1b. 

 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały zosta-

ją bez zmian. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy Połaniec. 

§ 4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: E. Bobiński 

 
Załącznik Nr 1b 
do uchwały Nr XXV/177/04. 
Rady Miejskiej w Połańcu 
z dnia 30 grudnia 2004r. 

 
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 

 

Lp. 
Wyszczególnienie rodzaju i  
miejsca realizacji inwestycji  

wieloletniego programu 

Jednostka  
organizacyjna  

realizacji  
zadań 

 inwestycyjnych 
 wieloletniego 

 programu 

Określenie 
terminu 
realizacji 

zadań 
inwestycyjnych 

programu 

Całkowite 
nakłady 

finansowe 

Wysokość  
wydatków 

w roku 2004 
budżet gminy 
Zintegrowany 

Program 
Operacyjny 

Rozwoju 
Regionalnego 

Wysokość 
wydatków 

w roku 2005 
budżet gminy 
Zintegrowany 

Program  
Operacyjny 

Rozwoju 
Regionalnego 

Wysokość 
wydatków 

w roku 
2006 

Wysokość 
wydatków 

w roku 
2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Docieplenie budynku Centrum Kultu-

ry i Sztuki w Połańcu wraz z przebu-
dową dachu  

Urząd Miasta 
i Gminy 

2004-2005 827.441 200.000 
- 

6.860 
620.581 

- - 

2. Budowa kompleksowego boiska spor-
towego przy Gimnazjum nr 1 im. Królo-
wej Jadwigi w Połańcu 

Urząd Miasta 
i Gminy 2005 1.500.000 - 

 
435.000 

1.065.000 
- - 
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UCHWAŁA Nr VIII/90/2004 
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE 

 
z dnia 29 grudnia 2004r. 

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) 
w związku z art. 119 i 124 ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 
2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) uchwala się 
co następuje: 

 
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżeto-

wych w:  
dziale 600 - „Transport i łączność”  
rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” 
§ 6291 - „Środki na dofinansowanie własnych in-
westycji gmin, powiatów, samorządów woje-
wództw, pozyskane z innych źródeł” o kwotę 
 289.465 zł 

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżeto-
wych w:  
dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”  
rozdziale 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i 
sanitacyjna wsi” 
§ 6050 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych” o kwotę  109.775 zł 
 
dziale 600 - „Transport i łączność” 
rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” 
§ 6050 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych” o kwotę  179.690 zł 
 

§ 3. Ponieważ wydatki w § 2 dotyczą zmian 
w wieloletnim planie inwestycyjnym dokonuje się 
zmiany załącznika Nr 4a do uchwały Nr I/1/2004 z 
dnia 9 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia 
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budżetu gminy na rok 2004 zgodnie z załącznikiem 
Nr 1 do uchwały. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Sędziszowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem po-
wzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Mysiara 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr VIII/90/2004  
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 29 grudnia 2004r. 

 
Załącznik Nr 4a  
do uchwały Nr I/1/2004  
Rady Miejskiej w Sędziszowie  
z dnia 9 lutego 2004r. 

 
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 

 
w zł 

Okres realizacji programu Źródła finansowania wydatków: 

Lp. Program inwestycyjny 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
program lub 
koordynująca 

jego wykonanie 

Dział Rozdział Rok 
rozpoczęcia 

Rok 
zakończenia 

Łączne  
nakłady 

finansowe 

Wysokość 
wydatków  

w roku 
budżetowym 

dochody 
własne dotacje 

kredyty  
i pożyczki 

środki 
z innych 
źródeł 

Wysokość 
wydatków  

w roku 
2005 

Wysokość 
wydatków  

w roku  
2006 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Wodociąg Piła, Gniewięcin Urząd Miejski 010 01010 2004 2005 1 240 547 11 071 11 071    1 229 476  
2 Wodociąg ul Marianowska, Marianów Urząd Miejski 010 01010 2004 2005 287 383 25 409 25 409    261 974  
3 Wodociąg Podsadek, Mstyczów Urząd Miejski 010 01010 2004 2005 1 771 310 9 897 9 897    1 761 413  
4 Wodociąg Tarnawa Urząd Miejski 010 01010 2003 2004 603 657 520 730 135 954   384 776   
5 Wodociąg Przełaj, Czepiec Urząd Miejski 010 01010 2003 2004 463 840 436 605 152 670   283 935   
6 Kanalizacja sanitarna wsi Tarnawa, Zielonki Urząd Miejski 010 01095 2004 2006 4 000 000 20 000 20 000    2 500 000 1 480 000 

razem dział 010      8 366 737 1 023 712 355 001   668 711 5 752 863 1 480 000 
1 Przebudowa-modernizacja drogi Gniewię-

cin-Krężoły 
Urząd Miejski 600 60016 2003 2004 271 639 263 439 47 534 35 980  179 925   

2 Przebudowa-modernizacja drogi Nowa 
Wieś-Marianów-Sędziszów Urząd Miejski 600 60016 2003 2004 925 205 908 705 310 971   597 734   

3 
Przebudowa-modernizacja drogi Wojcie-
chowice-Deszno 

Urząd Miejski 600 60016 2004 2005 521 940 21 940 21 940    500 000  

razem dział 600      1 718 784 1 194 084 380 445 35 980  777 659 500 000  
1 Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż 

drogi powiatowej w Grązowie Urząd Miejski 900 90015 2003 2004 4 257 2 793 2 793      

2 Dobudowa oświetlenia ulicznego Jeżów 
Kolonia 

Urząd Miejski 900 90015 2004 2005 8 409 4 209 4 209    4 200  

3 Dobudowa oświetlenia Piła - Tarnia Urząd Miejski 900 90015 2003 2004 15 069 13 605 13 605      
4 Budowa bazy Turystyczno-Kulturalno-

Rekreacyjnej przy ulicy Sportowej 
Urząd Miejski 900 90095 2004 2005 1 846 496 40 000 40 000    1 806 496  

5 Kanalizacja Sędziszowa Urząd Miejski 900 90095 2003 2006 16 000 000 30 000 30 000    7 500 000 8 450 000 
6 Modernizacja dworku w Sędziszowie 

przejętego wraz z ogrodzeniem od ANR 
Urząd Miejski 900 90095 2004 2006 591 000 1 000 1 000    400 000 190 000 

7 Budowa placu zabaw i wykonanie ścieżek 
spacerowych w parku przydworskim w 
Pawłowicach Sołectwo Pawłowice 

Urząd Miejski 900 90095 2004 2005 337 600 800 800    336 800  

8 Zagospodarowanie placów w centrum wsi 
Mstyczów na teren rekreacyjny i parking. 
Sołectwo Mstyczów 

Urząd Miejski 900 90095 2004 2005 182 942 800 800    182 142  

9 Adaptacja na świetlicę wiejską i klub 
zainteresowań starego budynku szkoły 
podstawowej w Łowinii wraz z zagospo-
darowaniem działki na plac zabaw dla 
dzieci i boiska sportowe. Sołectwo 
Łowinia 

Urząd Miejski 900 90095 2004 2005 146 009 700 700    145 309  

10 Przystosowanie budynku komunalnego 
(budynek byłej szkoły podstawowej) w 
Gniewięcinie na świetlicę wiejską 

Urząd Miejski 900 90095 2004 2005 82 232 700 700    81 532  

razem dział 900      19 214 014 94 607 94 607    10 456 479 8 640 000 
ogółem      29 299 535 2 312 403 830 053 35 980  1 446 370 16 709 342 10 120 000 
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UCHWAŁA Nr VIII/91/2004 
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE 

 
z dnia 29 grudnia 2004r. 

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 
w związku z art. 119 i 124 ustawy z dnia 26 listopa-
da 2004 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 
2003 roku Nr 15 poz.148 z późn. zm.) uchwala się 
co następuje: 
 

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżeto-
wych w:  
dziale 600 - „Transport i łączność” 
rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” 
§ 6291 - „Środki na dofinansowanie własnych in-
westycji gmin, powiatów, samorządów woje-
wództw, pozyskane z innych źródeł” o kwotę 
 629.689 zł 
 

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżeto-
wych w:  
dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” 
rozdziale 01095 - ”Pozostała działalność” 
§ 6050 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych” o kwotę  20.000 zł 
 
dziale 750 - „Administracja publiczna” 
rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu” 
§ 4010 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” 
o kwotę  17.000 zł 
§ 4040 - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” o 
kwotę  3.629 zł 
§ 4100 - „Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne” 
o kwotę  20.045 zł  
§ 4110 - „Składki na ubezpieczenia społeczne”  
o kwotę  25.200 zł 
§ 4300 - „Zakup usług pozostałych” o kwotę 
 15.000 zł 
 
dziale 757 - „Obsługa d ługu publicznego”  
rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościo-
wych kredytów i pożyczek j.s.t.” 
§ 8070 - „Odsetki i dyskonto od krajowych skar-
bowych papierów wartościowych oraz od krajo-
wych pożyczek i kredytów” o kwotę  10.000 zł 
rozdziale 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i 
gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 
j.s.t.” 
§ 8020 - „Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń”  
o kwotę  198.274 zł 

dziale 758 - „Różne rozliczenia” 
rozdziale 75818 - „Rezerwy ogólne i celowe” 
§ 4810 - „Rezerwy” o kwotę 2.937 zł 
 
dziale 801 - „Oświata i wychowanie” 
rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe" 
§ 4810 - „Rezerwy” o kwotę  40.000 zł 
rozdziale 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół” 
§ 4270 - „Zakup usług remontowych” o kwotę 
 11.820 zł 
§ 4300 - „Zakup usług pozostałych” o kwotę 
 26.220 zł 
 
dziale 852 - „Pomoc społeczna” 
rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe” 
§ 3110 - „Świadczenia społeczne” o kwotę  66.456 zł 
 
dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska” 
rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” 
§ 4270 - „Zakup usług remontowych” o kwotę 
 14.879 zł 
§ 6050 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych” o kwotę  8.000 zł 
 

§ 3. Zwiększa się plan dochodów budżeto-
wych w:  
dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” 
rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” 
§ 6290 - „Środki na dofinansowanie własnych in-
westycji gmin, powiatów, samorządów woje-
wództw pozyskane z innych źródeł” o kwotę 
 150.229 zł 
 

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4a do 
uchwały Nr I/1/2004 z dnia 9 lutego 2004 roku ze 
względu na zmianę zadań pn. „kanalizacja sanitar-
na wsi Tarnawa, Zielonki”, „kanalizacja Sędziszo-
wa”. 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Sędziszowa. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem po-

wzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Mysiara
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr VIII/91/2004 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 29 grudnia 2004r. 

 
Załącznik Nr 4a  
do uchwały Nr I/1/2004  
Rady Miejskiej w Sędziszowie  
z dnia 9 lutego 2004r. 

 
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 

 
w zł 

Okres realizacji programu Źródła finansowania wydatków: 

Lp Program inwestycyjny 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
program lub 
koordynująca 

jego wykonanie 

Dział Rozdział Rok 
rozpoczęcia 

Rok 
zakończenia 

Łączne  
nakłady 

finansowe 

Wysokość 
wydatków  

w roku 
budżetowym 

dochody 
własne dotacje 

kredyty  
i pożyczki 

środki 
z innych 
źródeł 

Wysokość 
wydatków  

w roku 
2005 

Wysokość 
wydatków  

w roku  
2006 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Wodociąg Piła, Gniewięcin Urząd Miejski 010 01010 2004 2005 1 240 547 11 071 11 071    1 229 476  
2 Wodociąg ul Marianowska, Marianów Urząd Miejski 010 01010 2004 2005 287 383 25 409 25 409    261 974  
3 Wodociąg Podsadek, Mstyczów Urząd Miejski 010 01010 2004 2005 1 771 310 9 897 9 897    1 761 413  
4 Wodociąg Tarnawa Urząd Miejski 010 01010 2003 2004 603 657 520 730 135 954   384 776   
5 Wodociąg Przełaj, Czepiec Urząd Miejski 010 01010 2003 2004 463 840 436 605 152 670   283 935   

razem dział 010      4 366 737 1 003 712 355 001   668 711 3 252 863  
1 Przebudowa-modernizacja drogi Gniewię-

cin-Krężoły 
Urząd Miejski 600 60016 2003 2004 271 639 263 439 47 534 35 980  179 925   

2 Przebudowa-modernizacja drogi Nowa 
Wieś-Marianów-Sędziszów Urząd Miejski 600 60016 2003 2004 925 205 908 705 310 971   597 734   

3 
Przebudowa-modernizacja drogi Wojcie-
chowice-Deszno 

Urząd Miejski 600 60016 2004 2005 521 940 21 940 21 940    500 000  

razem dział 600      1 718 784 1 194 084 380 445 35 980  777 659 500 000  
1 Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż 

drogi powiatowej w Grązowie Urząd Miejski 900 90015 2003 2004 4 257 2 793 2 793      

2 Dobudowa oświetlenia ulicznego Jeżów 
Kolonia 

Urząd Miejski 900 90015 2004 2005 8 409 4 209 4 209    4 200  

3 Dobudowa oświetlenia Piła - Tarnia Urząd Miejski 900 90015 2003 2004 15 069 13 605 13 605      
4 Budowa bazy Turystyczno-Kulturalno-

Rekreacyjnej przy ulicy Sportowej 
Urząd Miejski 900 90095 2004 2005 1 846 496 40 000 40 000    1 806 496  

5 Kanalizacja Sędziszowa Urząd Miejski 900 90095 2003 2006 15 992 000 22 000 22 000    7 500 000 8 450 000 
6 Modernizacja dworku w Sędziszowie 

przejętego wraz z ogrodzeniem od ANR 
Urząd Miejski 900 90095 2004 2006 591 000 1 000 1 000    400 000 190 000 

7 Budowa placu zabaw i wykonanie ścieżek 
spacerowych w parku przydworskim w 
Pawłowicach Sołectwo Pawłowice 

Urząd Miejski 900 90095 2004 2005 337 600 800 800    336 800  

8 Zagospodarowanie placów w centrum wsi 
Mstyczów na teren rekreacyjny i parking. 
Sołectwo Mstyczów 

Urząd Miejski 900 90095 2004 2005 182 942 800 800    182 142  

9 Adaptacja na świetlicę wiejską i klub 
zainteresowań starego budynku szkoły 
podstawowej w Łowinii wraz z zagospo-
darowaniem działki na plac zabaw dla 
dzieci i boiska sportowe. Sołectwo 
Łowinia 

Urząd Miejski 900 90095 2004 2005 146 009 700 700    145  309  

10 Przystosowanie budynku komunalnego 
(budynek byłej szkoły podstawowej) w 
Gniewięcinie na świetlicę wiejską 

Urząd Miejski 900 90095 2004 2005 82 232 700 700    81 532  

razem dział 900      19 206 014 86 607 86 607    10 456 479 8 640 000 
ogółem      25 291 535 2 284 403 802 053 35 980  1 446 370 14 209 342 8 640 000 
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UCHWAŁA Nr VIII/92/2004 
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE 

 
z dnia 29 grudnia 2004r.  

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 
z późn. zm) w związku z art. 119 i 124 ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicz-

nych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 
148 z późn. zm) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżeto-
wych w:  
dziale 600 - „Transport i łączność”  
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rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”  
§ 6291 - „Środki na dofinansowanie własnych in-
westycji gmin, powiatów, samorządów woje-
wództw, pozyskane z innych źródeł” o kwotę 
   35.980 zł 

 
§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżeto-

wych w:  
dziale 600 „Transport i łączność”  
rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”  
§ 6339 - „Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację inwestycji i zakupów inwe-
stycyjnych własnych gmin” o kwotę  35.980 zł 
 

§ 3. Zwiększa się plan dochodów budżeto-
wych w:  
dziale 758 - „Różne rozliczenia”  
rozdziale 75801 -„Część oświatowa subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”  
§ 2920 - „Subwencje ogólne z budżetu państwa”  
o kwotę  15.400 zł 
 

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżeto-
wych w:  
dziale 801 - „Oświata i wychowanie”  
rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe”  
§ 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia ”o kwo-
tę  12.400 zł 
rozdziale 80110 -„Gimnazja”  
§ 4010 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” 
o kwotę  2.000 zł 
rozdziale 80120 - „Licea ogólnokształcące”  
§ 4010 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” 
o kwotę  1.000 zł 
 

§ 5. Zwiększa się plan dochodów budżeto-
wych w:  
dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”  
rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów”  
§ 2328 - „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie poro-

zumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego” o kwotę  2.872 zł 
§ 2329 - ”Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie poro-
zumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego” o kwotę  2.405 zł 
 

§ 6. Zwiększa się plan wydatków budżeto-
wych w:  
dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”  
rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów”  
§ 3248 - „Stypendia oraz inne formy pomocy dla 
uczniów” o kwotę  2.872 zł  
§ 3249 - „Stypendia oraz inne formy pomocy dla 
uczniów” o kwotę  2.405 zł 

 
§ 7. Zwiększa się plan dochodów budżeto-

wych w:  
dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego”  
rozdziale 92116 - „Biblioteki” 
§ 2020 - „Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące realizowane przez 
gminę na podstawie porozumień z organami ad-
ministracji rządowej” o kwotę  2.500 zł 
 

§ 8. Zwiększa się plan wydatków budżeto-
wych w:  
dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego”  
rozdziale 92116 - „Biblioteki”  
§ 2550 - „Dotacja podmiotowa z budżetu dla insty-
tucji kultury” o kwotę  2.500 zł 
 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Sędziszowa. 
 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem po-
wzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Mysiara 
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UCHWAŁA NR VIII/93/2004 
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE 

 
z dnia 29 grudnia 2004r. 

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) 
w związku z art. 119 i 124 ustawy z dnia 26 listopa-

da 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedno-
lity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm) uchwala się 
co następuje: 
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§ 1. Zmniejsza się plan wydatków budżeto-
wych w:  
dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”  
rozdziale 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i 
sanitacyjna wsi”  
§ 6050 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych” o kwotę  957.335 zł 
 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżeto-
wych w:  
dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”  
rozdziale 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i 
sanitacyjna wsi”  
§ 6051 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych” o kwotę  668.711 zł 
§ 6052 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych” o kwotę  288.624 zł 
 

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżeto-
wych w:  
dziale 600 - „transport i łączność”  
rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”  
§ 6050 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych” o kwotę  908.705 zł 
 

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżeto-
wych w:  
dziale 600 - „Transport i łączność”  
rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”  

§ 6051 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych” o kwotę  597.734 zł 
§ 6052 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych” o kwotę  310.971 zł 
 

§ 5. Zmniejsza się plan wydatków budżeto-
wych w:  
dziale 600 - „Transport i łączność”  
rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”  
§ 6050 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych” o kwotę  263.439 zł 

 
§ 6. Zwiększa się plan wydatków budżeto-

wych w:  
dziale 600 - „Transport i łączność”  
rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”  
§ 6058 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych” o kwotę  179.925 zł 
§ 6059 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych” o kwotę  83.514 zł 
 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Sędziszowa. 

 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem po-

wzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Mysiara 
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UCHWAŁA Nr VIII/95/2004 
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE 

 
z dnia 29 grudnia 2004r. 

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 
w związku z art. 119 i 124 ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 
2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) uchwala się 
co następuje: 
 

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków budżeto-
wych w:  
dziale 852 - „Pomoc społeczna”  
rozdziale 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne”  
§ 3110 - „Świadczenia społeczne” o kwotę  25.000 zł 

 
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżeto-

wych w:  
dziale 852 - „Pomoc społeczna” 

rozdziale 85295 - „Pozostała działalność”  
§ 3110 - „Świadczenia społeczne” o kwotę  25.000 zł 
 

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżeto-
wych w:  
dziale 852 - „Pomoc społeczna”  
rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” 
§ 4010 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” 
o kwotę  1.142 zł 
§ 4110 - „Składki na ubezpieczenia społeczne”  
o kwotę  1.111 zł  
§ 4120 - „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę  128 zł 
§ 4410 - „Podróże służbowe krajowe” o kwotę  826 zł 
 

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżeto-
wych w:  
dziale 852 - „Pomoc społeczna”  
rozdziale 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”  
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§ 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 
 3.207 zł 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Sędziszowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem po-
wzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Mysiara 
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UCHWAŁA Nr VIII/96/2004 
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE 

 

z dnia 29 grudnia 2004r. 
 

w sprawie zmian w Załączniku nr 5 do Uchwały nr I/1/2004 Rady Miejskiej 
w Sędziszowie z dnia 09 lutego 2004r. 

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z 
dnia 08 marca 1990 roku - o samorządzie gmin-
nym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), art. 19 ust. 13 ustawy z dnia 26.11.1998r. o 
finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 
148 ze zm) oraz § 31 ust. 2 Rozporządzenia Mini-
stra Finansów z dnia 29.12.200r. w sprawie szcze-
gółowych zasad gospodarki finansowej jednostek 
budżetowych, zakładów budżetowych, gospo-
darstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz 
szczegółowych zasad i terminów rocznych rozli-
czeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i 
gospodarstwa pomocnicze jednostek budżeto-
wych (Dz. U. z 2000r. Nr 122 poz. 1333) uchwala 
się, co następuje: 
 

§ 1. Zwiększa się plan przychodów w dziale 
400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-
tryczną, gaz i wodę” rozdział 40001 „Dostarczanie 
ciepła” o kwotę  398.700,00 zł 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków w dziale 
400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-
tryczną, gaz i wodę” rozdział 40001 „Dostarczanie 
ciepła” o kwotę  398.700,00 zł 

 
§ 3. Załącznik Nr 5 (plan przychodów i wydat-

ków zakładów budżetowych) otrzymuje brzmienie 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Sędziszowa oraz Dyrektorowi Zakładu 
Usług Komunalnych w Sędziszowie. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Mysiara 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr VIII/96/2004 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 29 grudnia 2004r. 
 

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr I/1 /2004  
Rady Miejskiej w Sędziszowie  
z dnia 9 lutego 2004r 

 

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych 
 

w zł 
dotacje z budżetu w tym 

Lp. 
Nazwa 
zakładu 

budżetowego 

Dział 
rozdział 

Stan 
środków 

obrotowych 
na 

1.01.2004r. 

Przychody 
przedmiotowa

celowa na 
inwestycje 

Wydatki 

wydatki na 
wynagrodzenia 

i składniki 
naliczane od 

wynagrodzeń 

Wydatki 
Inwestycyjne 

Wpłata 
do 

budżetu 

Stan 
środków 

obrotowych 
na 

31.12.2004. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
 400/40001 - 520.000,00 20.000,00 - 519.800.00 51.600,00 - - + 200,00 
 400/40002 + 169.00 515.031,00 - - 514.400,00 190.528,00 20.000,00 - + 800,00 
 900/90001 + 722,00 358.678,00 - - 358.900.00 209.083.00 - - + 500,00 
 900/90002 - 971,00 141.471,00 - - 140.200,00 84.940,00 - - + 300,00 
 900/90003 - 31,00 45.631,00 35.000,00 - 45.500,00 15.682,00 - - + 100,00 
 900/90004 - 3.922,00 65.722,00 - - 62.100,00 39.203,00 - - - 300,00 
 900/90013 + 10.492,00 8.208,00 - - 18.900,00 - - - - 200,00 
 

Zakład Usług 
Komunalnych w 
Sędziszowie 

900/90095 + 34.915,00 438.085,00 - - 461.000,00 255.997,00 20.000,00 - + 12.000,00 
Razem: + 41.374,00 2.092,826,00 55.000,00 - 2.120.800,00 847.033,00 40.000,00 - + 13.400,00 
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UCHWAŁA Nr VIII/99/2004 
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE 

 

z dnia 29 grudnia 2004r. 
 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 
z późn. zm.) w związku z art. 119 i 124 ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicz-
nych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15. poz. 
148 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków budżeto-
wych w:  
dziale 010 -”Rolnictwo i łowiectwo” 
rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” 
§ 4270 - „Zakup usług remontowych” o kwotę 
   14.050 zł 
§ 4300 - „Zakup usług pozostałych” o kwotę  3.726 zł 
§ 4430 - „Różne opłaty i składki” o kwotę  5.962 zł 
 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżeto-
wych w:  
dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”  
rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” 
§ 6050 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych” o kwotę  23.738 zł 
 

§ 3. Ponieważ w § 2 wydatki dotyczą wydat-
ków inwestycyjnych rocznych dokonuje się zmian 
załącznika Nr 4 do uchwały Nr I/1/2004 z dnia 9 lute-
go 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 4. Zwiększa się plan dochodów budżeto-
wych w:  
dziale 600 - „Transport i łączność”  
rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” 
§ 2700 - „Środki na dofinansowanie własnych za-
dań bieżących gmin, powiatów, samorządów wo-
jewództw, pozyskane z innych źródeł” o kwotę  
  35.000 zł 
 

§ 5. Zwiększa się plan wydatków budżeto-
wych w: 
dziale 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę”  
rozdziale 40001 - „Dostarczanie ciepła” 
§ 2650 - „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla za-
kładu budżetowego” o kwotę  35.000 zł 
 

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 do 
uchwały Nr I/1/2004 z dnia 9 lutego 2004 roku w 
sprawie uchwalenia budżetu na rok 2004 zgodnie z 
załącznikiem Nr 2. 
 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Sędziszowa. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem po-
wzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Mysiara 
 

Załączniki do uchwały Nr VIII/99/2004 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 29 grudnia 2004r. 

 

Załącznik Nr 1 
 

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr I/1/2004  
Rady Miejskiej w Sędziszowie  
z dnia 9 lutego 2004r. 

 

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 
 

w zł 

Źródła finasnowania wydatków: 

Lp. Zadanie inwestycyjne 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca program 
lub koordynująca 
jego wykonanie 

Dział Rozdział 

Łączne  
nakłady 

finansowe 
(w roku 

budżetowym) dochody 
własne dotacje 

kredyty i 
pożyczki 

środki z 
innych 
źródeł 

1 2 3 4  6 8 9 10 11 
1 Wodociąg ul. Przemysłowa Urząd Miejski 010 01095 74 236 74 236    
2 Wodociąg ul. Klonowa Urząd Miejski 010 01095 51 502 51 502    
3 Wodociąg ul. Majowa, Klimon-

towska 
Urząd Miejski 010 01095 71 867 71 867    
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1 2 3 4  6 8 9 10 11 
4 wykup gruntów (zwłaszcza pod 

drogami powstałymi w wyniku 
zatwierdzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego) 

Urząd Miejski 010 01095 13 000 13 000    

Razem dział 010    210 605 210 605    
1 Zakup 5 komputerów z wyposa-

żeniem (drukarki) 
Urząd Miejski 750 75023 30 500 30 500    

2 Zakup samochodu osobowego Urząd Miejski 750 75023 59 700 59 700    
Razem dział 750    90 200 90 200    

1 Oprzyrządowanie i oprogramowa-
nie komputerowej bazy danych 

Urząd Miejski 752 75212 12 975 12 975    

Razem dział 752    12 975 12 975    
1 Zakup sprzętu komputerowego Urząd Miejski 852 85212 11 400 11 400    

Razem dział 852    11 400 11 400    
1 Zakup pieca CO Urząd Miejski 801 80101 4 880 4 880    

Razem dział 801    4 880 4 880    
1 Dobudowa oświetlenia ulicznego 

w Pawłowicach w rejonie zabu-
dowań przy Fermie Drobiu 

Urząd Miejski 900 90015 8 061 8 061    

2 Dobudowa oświetlenia ulicznego 
Mstyczów kol. za Kościołem 

Urząd Miejski 900 90015 3 298 3 298    

3 Dobudowa oświetlenia przy 
drodze gminnej przy ul. Maria-
nowskiej w Sędziszowie 

Urząd Miejski 900 90015 6 587 6 587    

4 Dobudowa oświetlenia przy ul. 
Batalionów Chłopskich w Sędzi-
szowie 

Urząd Miejski 900 90015 5 050 5 050    

5 Dobudowa oświetlenia przy ul. 
Działkowej w Sędziszowie 

Urząd Miejski 900 90015 1 900 1 900    

Razem dział 900    24 896 24 896    
ogółem    354 956 354 956    

 

Załącznik Nr 2 
 

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr I/1/2004  
Rady Miejskiej w Sędziszowie  
z dnia 9 lutego 2004r. 

 

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych 
 

w zł 
dotacje z budżetu w tym 

Lp. 
Nazwa 
zakładu 

budżetowego 

Dział 
rozdział 

Stan 
środków 

obrotowych  
na 

1.01.2004r 

Przychody 
przedmiotowa 

celowa na 
inwestycje 

Wydatki 

wydatki na 
wynagrodzenia 

i składniki 
naliczane od 

wynagrodzeń 

Wydatki 
Inwestycyjne 

Wpłata 
do 

budżetu 

Stan 
środków 

obrotowych na
31.12.2004. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
400/40001 - 555.000,00 55.000.00 - 554.800,00 51.600,00 - - +  200,00 
400/40002 +  169.00 515.031,00 - - 514.400,00 190.528,00 20.000,00 - +  800,00 
900/90001 +  722,00 358.678,00 - - 358.900,00 209.083,00 - - +  500,00 
900/90002 -  971,00 141.471,00 - - 140.200,00 84.940,00 - - +  300,00 
900/90003 -  31,00 45.631,00 35.000,00 - 45.500,00 15.682,00 - - +  100,00 
900/90004 -  3.922,00 65.722,00 - - 62.100,00 39.203,00 - - - 300,00 
900/90013 +  10.492,00 8.208,00 - - 18.900,00 - - - - 200,00 

 
 

Zakład Usług Komunal-
nych w Sędziszowie 
 

900/90095 +  34.915,00 438.085,00 - - 461.000,00 255.997,00 20.000,00 - +  12.000,00 
Razem: + 41.374,00 2.127,826,00 90.000,00 - 2.155.800,00 847.033,00 40.000,00 - +  13.400,00 

 
 

650 
 

UCHWAŁA Nr XXIX/129/2004 
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE 

 

z dnia 29 grudnia 2004r. 
 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2004r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 

2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 
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2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1769) oraz art. 124 i 128 ustawy z dnia 26 li-
stopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, 
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611,  
Nr 189, poz. 1851; z 2004r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, 
Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 
129, Nr 210, poz. 2135) Rada Miejska w Stąporko-
wie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe: 
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 103.846 zł, 
rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podat-
ku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw-
nych, podatku od spadków i darowizn oraz podat-
ków i opłat lokalnych o kwotę 103.846 zł, 
§ 0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę 
103.846 zł, 
 

§ 2. Zwiększa się dochody budżetowe: 
dział 600 - Transport i łączność o kwotę 20.000 zł, 
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 
20.000 zł, 
§ 6291 - Środki na dofinansowanie własnych in-
westycji gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 
20.000 zł, 1 
 
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 
49.639 zł, 
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nierucho-
mościami o kwotę 49.639 zł, 
§ 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składni-
ków majątkowych o kwotę 49.639 zł, 
 
dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 27.547 zł, 
rozdział 75023 - Urzędy gmin o kwotę 27.547 zł, 
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 27.547 zł, 
 

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 6.660 zł, 
rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podat-
ku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw-
nych, podatku od spadków i darowizn oraz podat-
ków i opłat lokalnych o kwotę  6.660 zł, 
§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn o kwotę 
6.660 zł. 
 

dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 73.632 zł, 
rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogól-
nej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwo-
tę 73.632 zł. 
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o 
kwotę 73.632 zł. 

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe: 
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska o kwotę 40.000 zł, 
rozdział 90095 - Pozostała działalność o kwotę 
40.000 zł, 
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000 zł, 
 

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetowe: 
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 
5.000 zł, 
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nierucho-
mościami o kwotę 5.000 zł, 
§ 4260 - Zakup energii o kwotę 3.000 zł, 
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł, 
 
dział 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 
13.000 zł,  
rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych 
kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryto-
rialnego o kwotę 13.000 zł, 
§ 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbo-
wych papierów wartościowych oraz pożyczek i 
kredytów o kwotę 13.000 zł, 
 
dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 67.009 zł, 
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 
56.742 zł, 
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 
kwotę 56.742 zł, 
rozdział 80110 - Gimnazja o kwotę 10.267 zł, 
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o 
kwotę 10.267 zł, 
 
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 
kwotę 6.623 zł, 
rozdział 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 6.623 zł, 
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 
kwotę 6.623 zł. 
 
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska o kwotę 22.000 zł, 
rozdział 90095 - Pozostała działalność o kwotę 
22.000 zł, 
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 
kwotę 22.000 zł. 
 

§ 5. Zmienia się załącznik nr 4 „Wydatki na in-
westycje roczne w 2004 roku” do Uchwały  
Nr XVIII/86/2004 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 
31 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Stąporków na rok 2004 zmienionej uchwała-
mi Rady Miejskiej w Stąporkowie: Nr XX/95/2004 z 
dnia 6 maja 2004 roku, Nr XXI/96/2004 z dnia 31 maja 
2004 roku, Nr XXII/97/2004 z dnia 14 czerwca 2004 
roku, Nr XXIV/108/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 roku, 
Nr XXV/111/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 roku,  
Nr XXVI/114/20004 z dnia 30 września 2004 roku, 
Nr XXVII/117/2004 z dnia 28 października 2004 ro-
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ku, Nr XXVIII/128/2004 z dnia 10 grudnia 2004r. w 
brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 4a „Wydatki na 
wieloletnie programy inwestycyjne” do Uchwały 
Nr XVIII/86/2004 Rady Miejskiej w Stąporkowie z 
dnia 31 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Stąporków na rok 2004 zmienionej 
uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie:  
Nr XX/95/2004 z dnia 6 maja 2004 roku, Nr XXI/ 
96/2004 z dnia 31 maja 2004 roku, Nr XXII/ 97/2004 
z dnia 14 czerwca 2004 roku, Nr XXIV/  108/2004 z 
dnia 6 sierpnia 2004 roku, Nr XXV/ 111/2004 z dnia 
27 sierpnia 2004 roku, Nr XXVI/ 114/2004 z dnia  
30 września 2004 roku, Nr XXVII/ 117/2004 z dnia 

28 października 2004 roku, Nr XXVIII/ 128/2004 z 
dnia 10 grudnia 2004 roku w brzmieniu załącznika 
Nr 2 do niniejszej uchwały.  

 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Stąporkowa. 
 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pietras 

 
Załączniki do uchwały Nr XXIX/129/2004 
Rady Miejskiej w Stąporkowie 
z dnia 29 grudnia 2004r. 

 
Załącznik Nr 4 

 
Wydatki na inwestycje roczne w 2004 roku 

 
Źródła finansowania wydatków: 

Lp. Zadanie inwestycyjne 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
program lub 
koordynująca 

jego wykonanie 

Dział Rozdział 

Łączne  
zakłady 

inwestycyjne 
w roku 

budżetowym 
2004 

dochody 
własne 

dotacje 
kredyty 

i pożyczki 

środki 
z innych 
źródeł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Modernizacja i rozbudowa ujęcia wody 

w Odrowążu oraz budowa wodociągu 
w miejscowościach Wólka Plebańska - 
Błaszków 

Urząd  
Miejski 

010 01010 580.000 492.000 - - 88.000 

2 Budowa sieci wodociągowej w Odro-
wążu ul. Hubala i ul. Kielecka 

Urząd  
Miejski 010 01010 25.000 25.000 - - - 

3 Przebudowa drogi gminnej  
Nr 1515011 oznaczonej nr geodezyj-
nym nr 73/1 w msc. Luta na odcinku 
Luta II - Luta III 

Urząd  
Miejski 

600 60016  1.000  1.000 - - - 

4 Przebudowa drogi gminnej Wólka 
Zychowa - Smug 

Urząd  
Miejski 

600 60016 140.000 140.000 - - - 

4a Opracowanie projektu budowlane-go 
na przebudowę drogi gminnej Kozia 
Wola w kierunku Piły 

Urząd 
Miejski 

 
600 60016  7.100  7.100 - - - 

5 Przebudowa drogi gminnej w Koziej 
Woli 

Urząd 
Miejski 600 60016 352.677 52.903 35.267 - 264.507 

6 Opracowanie dokumentacji tech-
nicznej i budowa hali sportowej oraz 
kotłowni gazowej przy ZSzP w Stąpor-
kowie, ul. Odlewnicza  

Urząd  
Miejski 

801 80101 100.000 100.000 - - - 

7 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami, pompowni ścieków P3 i 
P4 w Stąporkowie przy ul. Pił-sudskiego 
i przyległych 

Urząd  
Miejski 

900 90001  818.749 204.687 - - 
SAPARD 

614.062 
 

8 Nadzór inwestorski nad budową 
kanalizacji sanitarnej, wodociągów i 
dróg 

Urząd  
Miejski 

900 90001 17 000 17 000 - -  

9 Budowa zakładu utylizacyjnego Urząd  
Miejski 900 90002 50.000 50.000 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 Budowa oświetlenia ulicznego na 

odcinku Błaszków - Odrowąż 
Urząd  

Miejski 
900 90015 12.000 12.000 - - - 

10a Opracowanie dokumentacji budo-
wlanej na budowę sieci kana-
lizacyjnej wraz z przyłączami w re-
jonie Huciska 

Urząd  
Miejski 

900 90001 50.000 50.000 - - - 

11 Zakupy inwestycyjne Urząd  
Miejski 
Urząd  

Miejski 
Urząd 

Miejski 
Urząd  

Miejski 
Urząd  

Miejski 

700 
 

750 
 

754 
 

851 
 

852 
 

70005 
 

75023 
 

75412 
 

85154 
 

85212 

30.000 
 

160.000 
 

16.500 
 

10.000 
 

22.300 

30.000 
 

160.000 
 

16.500 
 

10.000 
 

22.300 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

Razem:  x x 2.392.326 1.390.490 35.267  966.569 

 
Załącznik Nr 4 a 

 
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 

 
Okres realizacji 

programu Źródła finansowania wydatków: 

Lp. Program 
inwestycyjny 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
program lub 

koordynująca 
jego wykonanie

Dział
Rok 

rozpoczęcia
Rok 

zakończenia

Łączne 
nakłady 

finansowe 

Wysokość 
wydatków 

w roku 
budżetowym

2004 
dochody 
własne 

dotacje kredyty 
i pożyczki 

Środki 
z innych 
źródeł 

Wysokość 
wydatków 

w roku 
2005 

Wysokość  
wydatków 

w roku 
2006 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Modernizacja i roz-
budowa ujęcia wody 
w Odrowążu oraz 
rozbudowa wodo-
ciągu w miejscowo-
ściach Błaszków i 
Wólka Plebańska 

Urząd Miejski 010 2002 2004 1.426.019 580.000 492.000 0 0 88.000 0 0 

2 

Budowa sieci wodo-
ciągowej w Odrowążu 
ul. Kielecka i ul. Hu-
bala. 

Urząd Miejski 010 2004 2004 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 

Budżet 
gminy 

256.812 

UE 
 

573.449 

Budżet 
gminy 

276.154 

UE 
 

536.962 2a 

Budowa sieci wodocią-
gowej w msc. Wólka 
Plebańska, część Nie-
kłania Małego, część 
Niekłania Wielkiego, 
Nadziejów 

Urząd Miejski 010 2005 2006 1.643.377 0 0 0 0 0 

830.261 813.116

2b 

Opracowanie doku-
mentacji na przebu-
dowę wodociągu przy 
ul. Kościuszki w Stąpor-
kowie 

Urząd Miejski 010 2006 2006 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000

2c 
Budowa sieci wodocią-
gowej „Gmina Stąpor-
ków” II etap 

Urząd Miejski 010 2006 2008 2.684.998 0 0 0 0 0 0 50.000

Budżet 
gminy 
77.372 

SAPARD 
 

148.721  
3 

Przebudowa drogi 
gminnej Nr 1515011, 
oznaczonej nr geo-
dezyjnym nr 73/1 w 
msc. Luta na odcinku 
Luta II i Luta III 

Urząd Miejski 600 2004 2005 227.093 1.000 1.000 0 0 0 

226.093

0 

4 
Przebudowa drogi 
gminnej Wólka Zycho-
wa - Smug 

Urząd Miejski 600 2004 2004 140.000 140.000 140.000 0 0 0 0 0 

5 
Przebudowa drogi 
gminnej w Koziej 
Woli 

Urząd Miejski 600 2004 2004 352.677 352.677 52.903 35.267 0 UE 
264.507

0 0 

6 
Odnowa nawierzchni 
Krasna - Bień - po-
łożenie dywanika 

Urząd Miejski 600 2005 2005 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0 

Budżet 
gminy 

128.535 

UE 
 

385.606 
6a 

Przebudowa drogi 
gminnej Gustawów 
Luta III na odcinku 
Luta II - Luta III 

Urząd Miejski 600 2005 2005 514.141 0 0 0 0 0 

514.141 

0 

Budżet 
gminy 

110.839 

UE 
 

332.516 
6b Przebudowa drogi 

gminnej w msc. Luta II 
Urząd Miejski 600 2005 2005 443.355 0 0 0 0 0 

443.355 

0 

6c 

Opracowanie doku-
mentacji na przebu-
dowę drogi gminnej 
- ul. Kościuszki w 
Stąporkowie 

Urząd Miejski 600 2006 2006 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

7 

Budowa dróg i cho-
dników przy ul. Mic-
kiewicza i Krasiń-
skiego 

Urząd Miejski 600 2005 2005 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0 

7a 

Opracowanie Projek-
tu budowlanego na 
przebudowę drogi 
gminnej Kozia Wola 
w kierunku Piły 

Urząd Miejski 600 2003 2004 7.100 7.100 7.100 0 0 0 0 0 

7b 

Opracowanie projek-
tu budowlanego na 
przebudowę drogi 
gminnej ul. Sitowa i 
ul. Olszyna w Wiel-
kiej Wsi 

Urząd Miejski 600 2005 2005 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0 

8 

Opracowanie projektu 
budowlanego na bu-
dowę parkingu z chod-
nikiem przy ul. 1-go 
Maja i przebudowa 
chodnika przy ul. Ty-
siąclecia: od ul. Pił-
sudskiego do ul. 1-go 
Maja  

Urząd Miejski 600 2005 2005 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 

9 

Opracowanie doku-
mentacji technicznej 
i budowa hali spor-
towej oraz kotłowni 
gazowej przy ZSzP w 
Stąporkowie, ul. 
Odlewnicza 

Urząd Miejski 801 2004 2006 3.848.466 100.000 100.000 0 0 0 400.000 400.000

Budżet 
gminy 
92.241 

SAPARD 
 

276.719 
10 

Budowa kanalizacji sa-
nitarnej wraz z przy-
łączami, pompowni 
ścieków P3 i P4 w 
Stąporkowie przy 
ul. Piłsudskiego i przy-
ległych 

Urząd Miejski 900 2004 2005 1.187.709 818.749 204.687 0 0 
614.062 
SAPARD 

368.960 

0 

11 

Nadzór inwestorski 
nad budową kanali-
zacji sanitarnej, wodo-
ciągów i dróg 

Urząd Miejski 900 2004 2005 17.000 17.000 17.000 0 0 0 0 0 

Budżet 
gminy 
89.856 

UE 
 

509.185 

Budżet 
gminy 
48.720 

UE 
 

276.083 
12 

Budowa ulic wraz z 
kanalizacją deszczo-
wą na osiedlu Dr Anki 
w Stąporkowie 

Urząd Miejski 900 2005 2006 923.844 0 0 0 0 0 

599.041 324.803 

13 
Budowa zakładu uty-
lizacyjnego 

Urząd Miejski 900 2004 2004 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 

14 

Budowa oświetlenia 
ulicznego na odcinku 
od Błaszkowa do 
Odrowąża 

Urząd Miejski 900 2004 2004 12.000 12.000 12.000 0 0 0 0 0 

14a Budowa targowicy Urząd Miejski 900 2006 2006 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000

14b 

Opracowanie doku-
mentacji budowlanej 
na budowę sieci ka-
nalizacyjnej wraz z 
przyłączami w rejo-
nie Huciska 

Urząd Miejski 900 2004 2005 77.900 50.000 50.000 0 0 0 27.900 0 

15 Zakupy inwestycyjne 

Urząd Miejski 

700 
750 
754 
851 
852 

2004 
2004 
2004 
2004 
2004 

2004 
2004 
2004 
2004 
2004 

30.000 
160.000 
16.500 
10.000 
22.300 

30.000
160.000
16.500
10.000
22.300

30.000
160.000
16.500
10.000
22.300

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

Razem X X X 14.319.479 2.392.326 1.390.490 35.267 0 966.569 3.659.751 1.837.919
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