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1173
UCHWAŁA Nr XXIII/397/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 9 lutego 2009r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, połoŜonych
na obszarze Województwa Świętokrzyskiego
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 3, art. 18
pkt. 20, art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 81
ust. 1 i 2 w związku z art. 77 i art. 82 ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z
późn. zm.) oraz w związku z art. 167 ust. 2 pkt 1
i art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o fi-

nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z
późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, połoŜonych na obszarze
Województwa Świętokrzyskiego.
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§ 2. Z budŜetu Województwa Świętokrzyskiego mogą być udzielane dotacje celowe na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa
świętokrzyskiego
posiadającym
istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub
kulturowe oraz znajdującym się w złym stanie
technicznym, zwane dalej dotacjami.
§ 3. Dotacja celowe z budŜetu Województwa Świętokrzyskiego na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku udzielane mogą być w związku z realizacją
prac w zakresie określonym w art. 77 ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zwanej dalej Ustawą.
§ 4. Wysokość środków przeznaczonych
na dofinansowanie realizacji zadań określonych w
§ 2 i § 3 określa kaŜdego roku uchwała budŜetowa.
§ 5.1. O dotację celową z budŜetu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami mogą ubiegać się
następujące podmioty:
1) jednostki samorządu terytorialnego,
2) jednostki organizacyjne sektora finansów
publicznych (np. samorządowe instytucje
kultury, placówki oświatowe, szkoły i uczelnie wyŜsze), jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub
przez nie nadzorowane.
3) organizacje niebędące jednostkami sektora
finansów publicznych i niedziałające w celu
osiągnięcia zysku (fundacje i stowarzyszenia),
4) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych
posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający
z prawa własności, uŜytkowania wieczystego,
trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązującego.
2. Dotacja moŜe być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie
prac konserwatorskich, restauratorskich, lub
robót budowlanych, które wnioskodawca zamierza wykonać do końca roku, na który dotacja
została przeznaczona.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 1,
zwane będą dalej Beneficjentami.
§ 6.1. Dotacja z budŜetu Województwa
Świętokrzyskiego na wykonanie prac konserwa-
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torskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku w danym roku budŜetowym moŜe być udzielona do
wysokości 70 % ogółu nakładów na te prace lub
roboty, z zastrzeŜeniem ust. 2.
2. Dotacja moŜe być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych jeŜeli zabytek wymaga
niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych w przypadku groźby całkowitego zniszczenia zabytku lub zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia
ludzi.
3. Warunkiem koniecznym udzielenia dotacji w wysokości określonej w ust. 2 jest ekspertyza uprawnionego rzeczoznawcy w tej sprawie
lub decyzja Państwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.
4. Łączna kwota dotacji udzielonych ze
środków publicznych na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku, nie moŜe przekroczyć wysokości 100 % nakładów koniecznych na
wykonanie tych prac lub robót.
§ 7.1. Podstawą udzielenia dotacji jest pisemny wniosek o przyznanie dotacji złoŜony
przez podmiot, o którym mowa w § 5 ust. 1, zawierający projekt zadania, w tym projekt prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dotacja nie moŜe być przeznaczona na
finansowanie kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego się o dotację, ani na zakupy
i zadania inwestycyjne oraz prace remontowobudowlane nie objęte wnioskiem oraz zawartą
umową o udzieleniu dotacji z budŜetu Województwa Świętokrzyskiego.
4. ZłoŜenie wniosku o dotację, o którym
mowa w ust. 1, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje się równieŜ
przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej
przez składającego wniosek.
§ 8.1. Wnioski o dotacje kierowane są do
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego za pośrednictwem departamentu właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego adres: ul. Paderewskiego 34A, 25-502 Kielce.
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2. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
kaŜdego roku ogłosi termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków o dotację na dany rok
budŜetowy.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie
ma zastosowania w przypadku ubiegania się o
dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane wynikające z zagroŜenia zabytku.
4. ZłoŜone wnioski o udzielenie dotacji
rozpatruje się w trybie konkursowym, z wyjątkiem wniosków złoŜonych w przypadkach określonych w ust. 3.
5. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w formie uchwały na wniosek Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego.
6. Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji na
realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w danym roku
określająca Beneficjentów, którym udzielono
dotacji, wykaz prac i robót, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwoty przyznanych
dotacji, stanowi podstawę do zawarcia stosownych umów z Beneficjentami.
§ 9.1. ZłoŜone wnioski podlegają sprawdzeniu w departamencie właściwym ds. kultury i
dziedzictwa narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pod
względem ich formalnej zgodności z zasadami
określonymi niniejszą uchwałą oraz wymogami
ustawy o finansach publicznych.
2. Wnioski o dotacje niekompletne lub
nieprawidłowo wypełnione albo złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wnioski spełniające wymogi, o których
mowa w ust. 1 podlegają ocenie merytorycznej
wg kryteriów, o których mowa w § 10.
4. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
powołuje Komisję oceniającą, której zadaniem
jest opiniowanie zgłoszonych wniosków o dotację w roku budŜetowym oraz przedstawienie
propozycji podmiotów, którym rekomenduje się
udzielenie się dotacji, a takŜe wysokość kwot
dotacji dla poszczególnych zadań oraz wykazu
zadań, którym nie rekomenduje się udzielania
dotacji.
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§ 10. Przy ocenie merytorycznej złoŜonych
wniosków mają zastosowanie następujące kryteria:
1) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, jego wartość historyczna, naukowa
lub artystyczna oraz dostępność zabytku dla
ogółu społeczności lokalnej i turystów, (od 0
do 5 punktów)
2) stan techniczny zabytku, (od 0 do 3 punktów)
3) zaangaŜowanie finansowe podmiotu występującego o dotację, (od 0 do 3 punktów)
4) ocena zadań wykonanych przy udziale lub z
wyłącznym udziałem środków publicznych w
okresach poprzednich (jeŜeli takie wnioskodawca wykonywał) ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich
realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten
cel środków, (od 0 do 3 punktów)
5) kontynuacja prac konserwatorskich i robót
budowlanych wykonanych przy udziale lub z
wyłącznym udziałem środków publicznych w
okresach poprzednich, (od 0 do 1 punktu)
§ 11.1. O udzieleniu dotacji powiadamia
się podmiot, który złoŜył wniosek na realizację
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
2. JeŜeli przyznana kwota dotacji jest niŜsza od wnioskowanej i Beneficjent podejmuje
się realizacji zadania, jest on zobowiązany niezwłocznie - nie później niŜ w ciągu 30 dni od
daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji przedstawić:
1) skorygowany kosztorys ze względu na rodzaj
kosztów oraz kosztorys ze względu na przewidywane źródła finansowania (zgodnie ze
wzorem oferty),
2) zaktualizowany harmonogram zadania.
Beneficjent moŜe zmniejszyć kwotę środków
własnych proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia dotacji z budŜetu Województwa Świętokrzyskiego.
3. Beneficjent podejmujący się realizacji
zadania jest zobowiązany do osiągnięcia celu
zadania określonego we wniosku oraz zachowania deklarowanej we wniosku bądź aktualizacji
wniosku kwoty środków własnych.
4. W przypadku odstąpienia od zawarcia
umowy Beneficjent ma obowiązek pisemnie
powiadomić departament właściwy ds. kultury i
dziedzictwa narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o swojej
decyzji w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o przyznanej dotacji.
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5. Beneficjent decydujący się na zawarcie
umowy winien jest przedstawić oświadczenie o
zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym
i faktycznym w dniu podpisania umowy - odpisu
rejestru lub dokumentu uprawniającego do reprezentowania wnioskodawcy.
§ 12.1. Przekazanie dotacji z budŜetu Województwa Świętokrzyskiego następuje na podstawie pisemnej umowy z Beneficjentem, która
określa termin, zakres i warunki realizacji prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych oraz termin przekazania środków,
zasady rozliczenia dotacji. Ramowy wzór umowy
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Przekazanie Beneficjentowi dotacji na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku moŜe
nastąpić po wydaniu przez właściwy organ
ochrony zabytków zezwolenia na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku
oraz po podjęciu prac lub robót budowlanych
(przedstawienie kopii zawartej umowy z wykonawcą na wykonanie prac lub robót budowlanych).
3. W zaleŜności od rodzaju zadania i wartości dotacji przekazanie Beneficjentowi środków finansowych na wykonanie prac lub robót
budowlanych przy zabytku moŜe nastąpić w
transzach.
§ 13.1. Ze środków dotacji mogą być finansowane wydatki udokumentowane dowodami księgowymi wystawionymi na Beneficjenta po terminie zawarcia umowy o udzielenie
dotacji.
2. Środki dotacji obejmować mogą dofinansowanie lub sfinansowanie kosztów prac
przy obiekcie zabytkowym, określonych szczegółowo we wniosku, a podjętych przed datą zawarcia umowy z Województwem Świętokrzyskim..
3. Beneficjent, który otrzymał dotację z
budŜetu Województwa Świętokrzyskiego jest
zobowiązany do wydatkowania środków tej dotacji, zgodnie z zasadami:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z poźn. zm.) jeśli z mocy tej ustawy
zobowiązany jest do jej stosowania,
2) celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków i uzyskania najlepszych
efektów.
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§ 14.1. Beneficjent, któremu przyznano dotację na realizację prac lub robót budowlanych
przy zabytku, zobowiązany jest w terminie 30 dni
od daty zakończenia zadania, złoŜyć sprawozdanie z realizacji zadania, rozliczenie finansowe
oraz takŜe protokół odbioru prac konserwatorskich. Wzór sprawozdania stanowi Załącznik nr 3
do niniejszej uchwały.
2. Województwo Świętokrzyskie moŜe zobowiązać Beneficjanta do złoŜenia w wyznaczonym terminie sprawozdania częściowego z wykonywanego zadania.
§ 15.1. Województwo Świętokrzyskie ma
prawo do kontroli rzetelności realizowanego
zadania zgodnie z jego projektem oraz zawartą
umową o udzieleniu dotacji, zarówno w trakcie
jego realizacji, jak i po jego zakończeniu poprzez:
1) analizę złoŜonych dokumentów finansowych
i sprawozdań merytorycznych w celu potwierdzenia ich wiarygodności,
2) wizytowanie i kontrolę wybranych zadań
obejmujących kontrole postępu oraz wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
zgodnie z zapisami zawartej umowy o udzieleniu dotacji.
2. Dotacje udzielone z budŜetu Województwa Świętokrzyskiego wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budŜetu Województwa Świętokrzyskiego wraz z odsetkami naliczonymi od daty przekazania dotacji w
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
3. W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania bądź
teŜ niewykorzystania części przekazanej dotacji,
środki te podlegają zwrotowi do budŜetu Województwa Świętokrzyskiego na zasadach określonych w umowie wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
4. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nie
przedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, podania nieprawidłowych
lub niepełnych informacji Beneficjent traci prawo
do ubiegania się o dotację z budŜetu Województwa Świętokrzyskiego przez kolejne 3 lata.
§ 16.1. Województwo Świętokrzyskie, za
pośrednictwem departamentu właściwego ds.
kultury i dziedzictwa narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
prowadzi zestawienie danych o udzielonych
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dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach o dotacjach przyznanych z budŜetu Województwa Świętokrzyskiego.
2. Zestawienie danych, o których mowa w
ust. 1 dla kaŜdej udzielonej dotacji winno zawierać:
1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego połoŜenia lub przechowywania;
2) informacje o wysokości środków przekazanych Beneficjantowi z dotacji oraz o wysokości rozliczonej dotacji.
3. KaŜdemu słuŜy prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i 2, na zasadach określonych w przepisach dotyczących
dostępu do informacji publicznej.
§ 17.1. Zasady udzielania dotacji określone
niniejszą uchwałą, wykaz zadań i podmiotów
oraz wysokość przyznanych dotacji podawane
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są do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego oraz na
stronie internetowej http://www.sejmik.kielce.pl
2. Beneficjenci, którym udzielono dotacji z
budŜetu Województwa Świętokrzyskiego, są
zobowiązani do zamieszczania we wszystkich
materiałach informacyjnych, promocyjnych i
wydawnictwach oraz w kontaktach z mediami
informacji o otrzymanej dotacji z budŜetu Województwa Świętokrzyskiego oraz do realizacji
innych ustaleń objętych umową zawartą w
związku z udzieloną dotacją.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.
§ 19. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Sejmiku: T. Kowalczyk
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Załączniki do uchwały Nr XXIII/397/09
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 9 lutego 2009r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 112

 5599 

Poz. 1174 i 1175

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 112

 5600 

Poz. 1173

Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 112

 5601 

Poz. 1174 i 1175

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 112

 5602 

Poz. 1173

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 112

 5603 

Poz. 1174 i 1175

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 112

 5604 

Poz. 1173

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 112

 5605 

Poz. 1174 i 1175

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 112

 5606 

Poz. 1173

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 112

 5607 

Poz. 1174 i 1175

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 112

 5608 

Poz. 1173

Załącznik Nr 3

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 112

 5609 

Poz. 1174 i 1175

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 112

 5610 

Poz. 1173

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 112
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Poz. 1174 i 1175

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 112

 5612 

Poz. 1173
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UCHWAŁA Nr 252/XL/09
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy i miasta na 2009r.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 184, ust. 1 pkt 1, 2, 8, 14 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się dochody o kwotę zł.
23 594,00
Dział 756 rozdział 75619 § 0460 o kwotę zł
`23 594,00
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł.
11 040,00
Dział 851 rozdział 85153 § 4170 o kwotę zł
2 400,00
Dział 851 rozdział 85153 § 4300 o kwotę zł
8 640,00
3. Zwiększa się wydatki o kwotę zł.
34 634,00
Dział 750 rozdział 75095 § 4430 o kwotę zł
23 594,00
Dział 851 rozdział 85153 § 2820 o kwotę zł
11 040,00
§ 2.1. plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej określony w załączniku Nr 12 do uchwały
Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 243/XXXVIII/08 z

dnia 19 grudnia 2008r. po zmianach stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe określony w załączniku
Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia 2008r. po
zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3.1. W uchwale Nr 243/XXXVIII/08 z dnia
19 grudnia 2008r. Rady Miejskiej w Chęcinach w
sprawie uchwalenia budŜetu gminy Chęciny na
2009r. § 12 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie „na
finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do
wysokości określonej w załączniku nr 3 i 4”
§.4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Chęcinach.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§.6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Foksa
Załączniki do uchwały Nr 252/XL/09
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 29 stycznia 2009r.

Załącznik Nr 1
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Lp.
I.
II.
III.
1.
IV.

Wyszczególnienie
Stan środków obrotowych na początek roku
Przychody
Wydatki
Wydatki bieŜące
Stan środków obrotowych na koniec roku

w złotych
Plan na 2009r.
24 079,79
30 000,00
54 000,00
54 000,00
79,79

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 112
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Załącznik Nr 2
Dotacje celowe
w złotych
Lp Dział
1
2
1
600
2
600
3
801
4
801
5
851
6
851
7
851
8
851
9
851
10 854

Rozdział
3
60004
60014
80104
80104
85121
85121
85121
85153
85158
85154

Nazwa zadania
4
organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy
przebudowa dróg powiatowych
organizowanie alternatywnych form przedszkolnych
organizowanie alternatywnych form przedszkolnych
przebudowa budynku
przebudowa budynku
przebudowa budynku
Działania profilaktyczne z zakresu narkomanii
Izby wytrzeźwień
warsztaty profilaktyczne

Jednostka otrzymująca dotację
5
Urząd Miasta w Kielcach
Powiat Kielce
wyłoniona w drodze konkursu
Urząd Miasta w Kielcach
SZPOZ w Wolicy
SZPOZ w Wolicy filia w Łukowej
SZPOZ w Chęcinach
wyłoniona w drodze konkursu
Urząd Miasta w Kielcach
wyłoniona w drodze konkursu
Zakład Gospodarki komunalnej w
Chęcinach
jednostki posiadające obiekty
wpisane do rejestu zabytków

11

900

90003

zakup zamiatarki dla ZGK

12

921

92120

13

926

92605

ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki noŜnej,
sekcja zapaśnicza, sekcja piłki ręcznej, sekcja tenisa
stołowego, sekcja szachowa
wyłoniona w drodze konkursu
Ogółem

Kwota dotacji
5
108 506
520 000
143 360
9 840
30 000
20 000
30 000
11 040
9 000
10 000
16 500
50 000
168 000
1 126 246

1175
UCHWAŁA Nr 254/XL/09
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie
odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Chęciny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 6
ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada
Miejska w Chęcinach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych w wysokości 11 zł brutto za jeden odbiór
pojemnika 110 l i 110,00 zł brutto za jeden odbiór pojemnika 1100 l.
§ 2. Ustala się preferencyjne górne stawki
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi określone w § 1, jeŜeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny w wysokości 9 zł brutto za jeden
odbiór pojemnika 110 l i 90 zł brutto za jeden
odbiór pojemnika 1100 l.

§ 3. Właściciele nieruchomości za odbiór
odpadów uiszczają z tego tytułu opłaty zgodnie z
kwotą zawartą w umowie z przedsiębiorcami.
§ 4. Odpady segregowane odbierane będą
od właścicieli nieruchomości w ramach umowy
z przedsiębiorcą o którym mowa w § 3, bez dodatkowych opłat, poza opłatami wynikającymi z
§ 2 niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w
Chęcinach Nr 141/XXI/2008 z dnia 11 lutego
2008r. w sprawie dotyczącej ustalenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów
komunalnych z terenu Gminy i Miasta Chęciny.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Foksa

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 112
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UCHWAŁA Nr 257/XL/09
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w Ośrodku Wsparcia Dziennego
dla Niepełnosprawnych w Kielcach
§ 2. Szczegółowe zasady wyliczania odpłatności określone są w tabeli odpłatności stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18
ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 97
ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z
późn. zm.), Rada Miejska w Chęcinach uchwala
co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 4. Uchwała podlega publikacji i wchodzi
w Ŝycie w terminie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia
2009 roku.

§ 1. Ustala się odpłatność za pobyt jednego dziecka w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla
Niepełnosprawnych w kwocie 1335,00 zł za jeden miesiąc na rok 2009.

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Foksa
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 257/XL/09
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 29 stycznia 2009r.

Tabela odpłatności
Wysokość opłaty w % ustalona
Wysokość opłaty w % ustalona
Dochód na osobę w zł dla osób
Dochód na osobę w zł dla osób
od kwoty miesięcznych kosztów
od kwoty miesięcznych
samotnie gospodarujących
gospodarujących w rodzinie
pobytu
kosztów pobytu
do 477
0
do 351
0
478-700
5
352-600
5
701-900
10
601-700
10
901-1 100
15
701-900
15
1 101-1 300
20
901-1 100
20
1 301-1 500
30
1 101-1 300
30
powyŜej 1 501
50
powyŜej 1 301
50

1177
UCHWAŁA Nr RG-XXIX/240/09
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 28 stycznia 2009r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z
dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) Rada
Gminy Sitkówka-Nowiny uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się drodze wewnętrznej połoŜonej w miejscowości Zgórsko Gmina SitkówkaNowiny na działce ewidencyjnej numer 252/17
wskazanych na mapie stanowiącej załącznik do
niniejszej uchwały nazwę - ulica „DĘBOWA”.

§ 2. Dopuszcza się uŜywanie obok nowej
nazwy, dotychczasowe dane adresowe do końca
2010 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Pyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 112
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 112
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UCHWAŁA Nr RG-XXIX/241/09
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 28 stycznia 2009r.
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1, art., 42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 6 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z
późniejszymi zmianami) Rada Gminy SitkówkaNowiny uchwala co następuje:

§ 4. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbioru popiołów z palenisk
domowych w wysokości:
a) 11,00 zł brutto za jeden pojemnik o pojemności 110 l
b) 110,00 zł brutto za odbiór pojemnika 1100 l.
§ 5. Ustala się następujące stawki opłat za
odbiór i transport nieczystości ciekłych 15,00 zł
brutto za m3.

§ 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych wysokości:
a) 11,00 zł brutto za jeden pojemnik o pojemności 110 l
b) 110,00 zł brutto za jeden pojemnik o pojemności 1100 l.

§ 6. Właściciele nieruchomości, za odbiór
odpadów uiszczają z tego tytułu opłaty zgodnie z
kwotą zawartą w umowie z przedsiębiorcami.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 2. Ustala się preferencyjne stawki opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi określone w § 1, jeŜeli odpady komunalne
są zbierane i odbierane w sposób selektywny w
wysokości:
a) 9,00 zł brutto za jeden odbiór pojemnika 110 l,
b) 90,00 zł brutto za jeden odbiór pojemnika
1100 l.

§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Sitkówka-Nowiny NR RG-XV/114/08 z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników bezodpływowych.
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 3. Odpady segregowane są odbierane
od właścicieli nieruchomości w ramach umowy
z firmą na świadczenie usług w zakresie odbioru
odpadów komunalnych bez dodatkowych opłat.

Przewodniczący Rady Gminy: Z. Pyk

1179
UCHWAŁA Nr RG-XXIX/245/09
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 28 stycznia 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r.
Na
z dnia 8
(Dz. U. z
oraz art.

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
marca 1990r. o samorządzie gminnym
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca

2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.), a takŜe art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów praw-

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 112

nych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr RG-XXVIII/225/08 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 grudnia
2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Sitkówka-Nowiny na 2009r. w § 8 ust. 1 w zakresie dotacji przedmiotowej dla Krytej Pływalni
„Perła” Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Nowinach, dodaje się punkt 4 w
brzmieniu:
„4) z tytułu prowadzenia działalności w zakresie
kultury fizycznej oraz rekreacji ruchowej
- 55 000 zł”
§ 2. W załączniku nr 1 do uchwały Nr RGXXVIII/225/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z
dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r.
wprowadza się następujące zmiany:
Zwiększa się planowane dochody budŜetowe
kwotę 23 092 zł, w tym:
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale
60004 Lokalny transport zbiorowy w paragrafie 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości o
kwotę 11 544 zł,
2) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin w paragrafie 0970
Wpływy z róŜnych dochodów o kwotę 11 364 zł,
3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska w rozdziale 90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie
0970 Wpływy z róŜnych dochodów o kwotę
184 zł.
§ 3. W załączniku nr 2 do uchwały Nr RGXXVIII/225/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z
dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się planowane wydatki w dziale
926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu w paragrafie 2820 Dotacja celowa z
budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 55 000 zł,
z tego planowane wydatki Urzędu Gminy:
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w paragrafie 2820 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 55 000 zł;
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę
78 092 zł, w tym:
1) w dziale 750 Administracja publiczna w
rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę
23 092 zł, z tego:
a) w paragrafie 4260 Zakup energii
o kwotę 18 000 zł,
b) w paragrafie 4210 Zakup materiałów
i wyposaŜenia o kwotę 5 092 zł,
2) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w
rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w paragrafie 2650
Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla zakładu budŜetowego o kwotę 55 000 zł,
z tego planowane wydatki Urzędu Gminy:
1) w dziale 750 Administracja publiczna w
rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę
23 092 zł,
z tego:
a) w paragrafie 4260 Zakup energii
o kwotę 18 000 zł,
b) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 5 092 zł,
2) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport
w rozdziale 92605 Zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu w paragrafie
2650 Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla zakładu budŜetowego o kwotę
55 000 zł.
§ 4. Zmianie ulegają załączniki nr 7, 8 i nr 10
do uchwały Nr RG-XXVIII/225/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Sitkówka-Nowiny na
2009r. i przyjmują brzmienie, jak załączniki nr 1-3 do
niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Pyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 112
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Załączniki do uchwały Nr RG-XXIX/245/09
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Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

1180
UCHWAŁA Nr RG-XXIX/246/09
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 28 stycznia 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

oraz art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.), a takŜe art. 13 pkt 2 usta-
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wy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr RGXXVIII/225/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z
dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r.
zwiększa się planowane dochody budŜetowe na
realizację programu „Sitkówka-Nowiny, Gmina z
przyszłością - Wzorcowe punkty przedszkolne”
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 511 686 zł, w tym:
1) w paragrafie 2008 Dotacje rozwojowe o kwotę 434 933,10 zł,
2) w paragrafie 2009 Dotacje rozwojowe o kwotę 76 752,90 zł,
z tego:
- planowane dochody Urzędu Gminy:
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395
Pozostała działalność o kwotę 511 686 zł,
w tym:
1) w paragrafie 2008 Dotacje rozwojowe o kwotę 434 933,10 zł,
2) w paragrafie 2009 Dotacje rozwojowe o kwotę 76 752,90 zł.
§ 2. W załączniku nr 2 do uchwały Nr RGXXVIII/225/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z
dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r.
zwiększa się planowane dochody budŜetowe na
realizację programu „Sitkówka-Nowiny, Gmina z
przyszłością - Wzorcowe punkty przedszkolne”
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 511 686 zł, w tym:
1) w paragrafie 4018 Wynagrodzenia osobowe
o kwotę 153 714,00 zł,
2) w paragrafie 4019 Wynagrodzenia osobowe
o kwotę 27 126,00 zł,
3) w paragrafie 4118 Składki na ubezpieczenia
społeczne o kwotę 23 801,70 zł,
4) w paragrafie 4119 Składki na ubezpieczenia
społeczne o kwotę 4 200,30 zł,
5) w paragrafie 4128 Składki na Fundusz Pracy
o kwotę 3 786,75 zł,
6) w paragrafie 4129 Składki na Fundusz Pracy
o kwotę 668,25 zł,
7) w paragrafie 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 54 434,00 zł,
8) w paragrafie 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9 606,00 zł,
9) w paragrafie 4218 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 127 806,85 zł,
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10) w paragrafie 4219 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 22 554,15 zł,
11) w paragrafie 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek o kwotę
16 281,75 zł,
12) w paragrafie 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek o kwotę
2 873,25 zł,
13) w paragrafie 4268 Zakup energii o kwotę
24 212,25 zł,
14) w paragrafie 4269 Zakup energii o kwotę
4 272,75 zł,
15) w paragrafie 4308 Zakup usług pozostałych
o kwotę 14 981,25 zł,
16) w paragrafie 4309 Zakup usług pozostałych
o kwotę 2 643,75 zł,
17) w paragrafie 4358 Zakup usług dostępu do
sieci Internet o kwotę 1 224,00 zł,
18) w paragrafie 4359 Zakup usług dostępu do
sieci Internet o kwotę 216,00 zł,
19) w paragrafie 4378 Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 5 100,00 zł,
20) w paragrafie 4379 Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 900,00 zł,
21) w paragrafie 4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5 102,55 zł,
22) w paragrafie 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 900,45 zł,
23) w paragrafie 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych o kwotę 816,00 zł,
24) w paragrafie 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych o kwotę 144,00 zł,
25) w paragrafie 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę
3 672,00 zł,
26) w paragrafie 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
o kwotę 648,00 zł,
z tego:
planowane wydatki Zespołu Obsługi Szkół i
Przedszkoli w Nowinach
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
1) w paragrafie 4018 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 153 714,00 zł,
2) w paragrafie 4019 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 27 126,00 zł,
3) w paragrafie 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23 801,70 zł,
4) w paragrafie 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 200,30 zł,
5) w paragrafie 4128 Składki na Fundusz
Pracy o kwotę 3 786,75 zł,
6) w paragrafie 4129 Składki na Fundusz
Pracy o kwotę 668,25 zł,
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7) w paragrafie 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 54 434,00 zł,
8) w paragrafie 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9 606,00 zł,
9) w paragrafie 4218 Zakup materiałów i
wyposaŜenia o kwotę 127 806,85 zł,
10) w paragrafie 4219 Zakup materiałów i
wyposaŜenia o kwotę 22 554,15 zł,
11) w paragrafie 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek o kwotę 1 281,75 zł,
12) w paragrafie 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek o kwotę 2 873,25 zł,
13) w paragrafie 4268 Zakup energii o kwotę
24 212,25 zł,
14) w paragrafie 4269 Zakup energii o kwotę
4 272,75 zł,
15) w paragrafie 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę 14 981,25 zł,
16) w paragrafie 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 643,75 zł,
17) w paragrafie 4358 Zakup usług dostępu
do sieci Internet o kwotę 1 224,00 zł,
18) w paragrafie 4359 Zakup usług dostępu
do sieci Internet o kwotę 216,00 zł,
19) w paragrafie 4378 Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 5 100,00 zł,
20) w paragrafie 4379 Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 900,00 zł,
21) w paragrafie 4448 Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych o kwotę
5 102,55 zł,
22) w paragrafie 4449 Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych o kwotę
900,45 zł,
23) w paragrafie 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
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urządzeń kserograficznych o kwotę
816,00 zł,
24) w paragrafie 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych o kwotę
144,00 zł,
25) w paragrafie 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
o kwotę 3 672,00 zł,
26) w paragrafie 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
o kwotę 648,00 zł.
§ 3. Do uchwały Nr RG-XXVIII/225/08 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 grudnia
2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Sitkówka-Nowiny na 2009r. dodaje się załączniki:
nr 12 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2009 rok oraz
nr 12a Wydatki bieŜące na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009
rok, w brzmieniu załączników nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Pyk
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Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w godzinach pracy Urzędu
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