
 
UCHWAŁA NR XXII/127/2016 

 

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE 
 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
 
 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/82/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia  
6 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2016 roku  
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 
  
 
          Działając na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz.U.  z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku  z  art. 35a ust. 3 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),  Rada Powiatu  

w Pińczowie uchwala co następuje: 

 

 
§1. W Uchwale Nr XIV/82/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 6 kwietnia  2016 roku  

w sprawie określenia zadań finansowanych  w 2016 roku  ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  wprowadza się  następujące zmiany:  

 

1) Wykreśla się § 1 pkt 1 

2) W § 1 pkt 2 w miejsce kwoty 1 137 382,00 zł. wpisuje się kwotę 1 142 382,00zł. 
3) W § 1 pkt 2 lit. a w miejsce kwoty 152 602,00 zł. wpisuje się kwotę 176 594,00 zł. 
4) W § 1 pkt 2 lit. b w miejsce kwoty  62 000,00zł.  wpisuje się kwotę 44 840,00 zł. 
5) W § 1 pkt 2 lit. c w miejsce kwoty  38 000,00zł. wpisuje się kwotę 37 400,00 zł. 
6) W § 1 pkt  2 lit. d w miejsce kwoty  5 000,00zł.  wpisuje się kwotę 3 768,00 zł. 

 

 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia  

2016 roku.  

 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

Ireneusz Gołuszka 
 



UCHWAŁA NR XXII/128/2016 

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE 

 z dnia 28 grudnia 2016 roku 

 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających na 2017 rok 

 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 
2016 r., poz. 814 z póź. zm.1), art. 31 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 656 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra 
Finansów w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających w 2017 toku z dnia 12 sierpnia 2016 roku (M.P.2016.795), uchwala się co następuje: 
 
§1. Ustala się wysokość opłat na rok 2017 za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego  
z obszaru wodnego w zależności od jego rodzaju, w następującej wysokości: 
 
1. roweru wodnego lub skutera wodnego -  54 zł 
2. poduszkowca    - 105 zł 
3. statku o długości kadłuba do 10m - 126 zł 
4. statku o długości kadłuba do 20m - 157 zł 
5. statku o długości kadłuba powyżej 20m - 208 zł 
 
§2. Ustala się wysokość opłat za każdą dobę przechowywania statku lub innego obiektu pływającego usuniętego 
z obszaru wodnego, w zależności od ich rodzaju: 
 
1. roweru lub skutera wodnego   -  18 zł 
2. poduszkowca    -  34 zł 
3. statku o długości kadłuba do 10m  -  54 zł 
4. statku o długości kadłuba do 20m  - 105 zł 
5. statku o długości kadłuba powyżej 20m -  157 zł 
 
 
§3. Opłaty ustalone w §1 i §2, stanowią dochód własny powiatu 
 
 
§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
 
§5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
    

 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

Ireneusz Gołuszka 
 

                                                           
1 Dz.U. z 2016 r. poz. 1579. 


