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Poz. 3303

3303
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UCHWAŁA NR XXXVI/220/09
RADY GMINY W BIELINACH
z dnia 9 września 2009 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty naleŜności
gminy Bieliny i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa
Na podstawie art. 43 ust 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy
Bieliny uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty naleŜności gminy Bieliny i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje
się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku Ordynacja podatkowa, zwanych dalej „naleŜnościami”, naleŜnych gminie od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
zwanych dalej „dłuŜnikami”.
§ 2.1. NaleŜność pienięŜna moŜe zostać
umorzona w całości lub części, jeŜeli wystąpi
jedna z następujących okoliczności:
1) naleŜności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
2) nie moŜna ustalić miejsca pobytu dłuŜnika,
3) dłuŜnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców a nie istnieje moŜliwość ściągnięcia naleŜności z masy spadkowej,
4) ściągnięcie naleŜności zagraŜa waŜnym interesom dłuŜnika, a w szczególności egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu,
5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, Ŝe w
postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyŜszej od kosztów dochodzenia i egzekucji naleŜności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
6) przemawiają za tym uzasadnione względy
społeczne i gospodarcze
2. Umorzenie naleŜności w przypadkach
określonych w ust. 1 pkt. 4 moŜe nastąpić na
wniosek dłuŜnika.
3. Czynność prawna skutkująca umorzeniem naleŜności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaŜe istnie-

nie jednej z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.
4. JeŜeli umorzenie dotyczy części naleŜności, w oświadczeniu o umorzeniu oznacza się
termin zapłaty pozostałej części naleŜności.
W razie niedotrzymania przez dłuŜnika terminu
zapłaty części naleŜności, oświadczenie o umorzeniu złoŜone dłuŜnikowi nie wywołuje skutków
prawnych.
5. Umorzenie naleŜności, za którą odpowiada solidarnie więcej niŜ jeden dłuŜnik, moŜe
nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust. 1 zachodzą wobec
wszystkich dłuŜników danej naleŜności.
6. Umorzenie naleŜności powoduje równieŜ umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub
w takiej części w jakiej została umorzona naleŜność główna.
§ 3.1. Do umarzania, odraczania terminu
spłaty oraz rozkładania na raty naleŜności Gminy
Bieliny i jej jednostek organizacyjnych uprawniony jest Wójt Gminy Bieliny.
2. Umorzenie naleŜności, która wraz z odsetkami przekracza kwotę 5.000,00 złotych wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy.
3. Kwoty naleŜności tego samego dłuŜnika
wynikające z róŜnych tytułów nie podlegają kumulacji.
§ 4.1. Wójt Gminy moŜe na wniosek dłuŜnika odroczyć termin zapłaty całości lub części
naleŜności lub rozłoŜyć płatność całości lub części naleŜności na raty na okres nie dłuŜszy niŜ
12 miesięcy licząc od dnia złoŜenia przez dłuŜnika wniosku.
2. Odroczenie terminu zapłaty naleŜności
lub rozłoŜenie płatności całości lub części naleŜności na raty moŜe nastąpić na wniosek dłuŜnika. Do
wniosku dłuŜnik powinien dołączyć dokumenty
potwierdzające jego sytuację ekonomiczną.
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3. JeŜeli dłuŜnik nie spłaci w terminie naleŜności, której termin płatności odroczono, nie
spłaci w terminie naleŜności w pełnej wysokości
albo nie spłaci w pełnej wysokości i w terminach
naleŜności, której termin płatności rozłoŜono na
raty, naleŜność pozostała do zapłaty wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi staje się
natychmiast wymagalna.

Poz. 3303,3304

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r.
Nr 59, poz. 404)
§ 8. Umorzenia naleŜności Gminy i jej jednostek organizacyjnych, dokonane na podstawie
uchwały Rady Gminy w Bielinach Nr XXIII/19/2001
z dnia 10 sierpnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności
jednostek organizacyjnych Gminy Bieliny z tytułu naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje
się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz
udzielania innych ulg w spłacaniu tych naleŜności, a takŜe wskazania organów do tego uprawnionych zachowują moc prawną.

§ 5. Umarzanie naleŜności, odraczanie
terminu zapłaty całości lub części naleŜności,
rozkładanie płatności całości lub części naleŜności na raty następuje w drodze pisemnego
oświadczenia składanego dłuŜnikowi.
§ 6.1. W przypadkach zaistnienia okoliczności uzasadniających umorzenie, odroczenie
lub rozłoŜenie na raty naleŜności jednostek organizacyjnych gminy, kierownicy tych jednostek
przygotowują i przedkładają Wójtowi wnioski o
umorzenie naleŜności lub zastosowanie ulgi
wraz z uzasadnieniem.

§ 9. Traci moc uchwała Rady Gminy w Bielinach Nr XXIII/19/2001 z dnia 10 sierpnia 2001r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych
Gminy Bieliny z tytułu naleŜności pienięŜnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg
w spłacaniu tych naleŜności, a takŜe wskazania
organów do tego uprawnionych.

2. Wójt moŜe umorzyć, odroczyć lub rozłoŜyć naleŜność jednostki organizacyjnej Gminy na
zasadach przewidzianych dla umorzenia, odroczenia lub rozłoŜenia na raty naleŜności Gminy
Bieliny.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

§ 7. Do umarzania lub udzielania ulg w
spłacie naleŜności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach

Przewodniczy Rady Gminy: M. Nowakowski
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UCHWAŁA NR XXXVI/222/09
RADY GMINY BIELINY
z dnia 9 września 2009 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia
23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w
związku ze zmianami w organizacji i podziale
zadań administracji publicznej w województwie
(Dz. U. z 2009r., Nr 92, poz. 753), oraz art. 18 ust. 1,
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) Rada Gminy Bieliny uchwala,
co następuje:
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w za-

kresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości powinien:
a) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis
do ewidencji działalności gospodarczej,
b) posiadać tytułu prawny do dysponowania
pojazdami samochodowymi, którymi będzie
wykonywany transport odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
c) pojazdy słuŜące do odbierania odpadów
komunalnych uŜywane przez przedsiębiorcę
powinny:
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spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r.
Prawo o ruchu - drogowym (Dz. U. z
2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.);
- być oznakowane w sposób identyfikujący przedsiębiorcę i jego działalność;
- konstrukcja i zabudowa pojazdów nie
powinna powodować zanieczyszczenia
środowiska poprzez samiostne, niekontrolowane wysypywanie, bądź rozwiewanie przewoŜonych odpadów;
- liczba i stan techniczny posiadanych
przez przedsiębiorcę pojazdów musi zapewnić ciągłość i nieprzerwalność usług
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
- pojazdy po zakończeniu kaŜdego dnia
roboczego powinny być poddanie myciu,
odkaŜaniu i dezynfekcji;
- pojazdy powinny być wyposaŜone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątania odpadów rozsypanych w trakcie
prac załadunkowych;
posiadać wyposaŜenie i środki techniczne odpowiednie do zakresu planowanej działalności
(urządzenia, kontenery, pojemniki i inne),
oznakować w sposób trwały i widoczny
uŜywane pojemniki lub worki
zapewnić właścicielom z którymi zawarł
umowę na odbiór odpadów komunalnych
pojemniki lub worki na odpady w ilości zapewniającej odbiór odpadów komunalnych z
częstotliwością wynikającą z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku w gminie
Bieliny,
zapewnić wykonania usług mycia i odkaŜania pojemników słuŜących do gromadzenia
odpadów komunalnych na dodatkowe, indywidualne zlecenie właścicieli obsługiwanych nieruchomości,
posiadać tytuł prawny do dysponowania
nieruchomością, na której połoŜona jest baza
transportowa,
nieruchomość, na której połoŜona jest baza
transportowa powinna spełniać wymagania
przepisów budowlanych, sanitarnych i
ochrony środowiska,
zawrzeć pisemną umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem prowadzącym punkt odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów w miejscowości Promnik gmina
Strawczyn woj. świętokrzyskie określonej w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami
jako właściwej dla unieszkodliwiania odpadów z terenu gminy Bieliny lub w inny sposób udokumentować zawarcie umowy na
odbiór odpadów z podmiotem prowadzącym
punkt odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w tej miejscowości,

Poz. 3304

k) zapewnić gotowość zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych z właścicielem
lub zarządcą kaŜdej nieruchomości połoŜonej
na terenie gminy Bieliny,
l) prowadzić ewidencję zawieranych umów na
odbiór odpadów komunalnych lub innych
dokumentów potwierdzających zawarcie
umowy,
m) comiesięcznie przekazywać do Urzędu Gminy w Bielinach wykaz właścicieli, z którymi w
poprzednim miesiącu zawarł umowy oraz
wykaz właścicieli, z którymi umowy w poprzednim miesiącu uległy rozwiązaniu lub
wygasły,
n) udostępniać prowadzoną ewidencję umów i
dowodów świadczenia usług upowaŜnionym
pracownikom Urzędu Gminy Bieliny lub Zakładu Gospodarki Komunalnej na ich Ŝądanie,
o) prowadzić ewidencję odpadów dostarczanych na składowisko odpadów
p) zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych osób
r) zatrudniać odpowiednią liczbę osób wykwalifikowanych i przeszkolonych w zakresie
ochrony sanitarnej i ochrony środowiska,
s) wywiązywać się terminowo z regulowania
naleŜności podatkowych oraz naleŜności z
tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne,
t) prowadzić działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zgodzie Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Bieliny
stanowiącym załącznik do uchwały Rady
Gminy Bieliny z dnia 30 marca 2004r.
Nr XIV/107/2004 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, a takŜe w zgodzie z
powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa,
2. Spełnienie wymienionych w § 1 ust 1
wymagań powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, zaświadczeniami lub
oświadczeniami.
§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych powinien:
a) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis
do ewidencji działalności gospodarczej.
b) posiadać tytułu prawny do dysponowania
pojazdami samochodowymi, uŜywanymi do
transportu nieczystości ciekłych.
c) pojazdy słuŜące do wykonywania transportu
nieczystości ciekłych powinny:
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przednim miesiącu uległy rozwiązaniu lub
wygasły,
i) udostępniać prowadzoną ewidencję umów i
dowodów świadczenia usług upowaŜnionym
pracownikom Urzędu Gminy Bieliny lub Zakładu Gospodarki Komunalnej na ich Ŝądanie,
j) zatrudniać odpowiednią liczbę osób wykwalifikowanych i przeszkolonych w zakresie
ochrony sanitarnej i ochrony środowiska,
k) posiadać dokumenty potwierdzające przekazanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej
wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
17 października 2002r. w sprawie warunków
wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji
zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576),
l) wywiązywać się terminowo z regulowania
naleŜności podakowych oraz naleŜności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne,
m) prowadzić działalność w zakresie opróŜniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości w zgodzie Regulaminem utrzymania czystości i
porządku w gminie Bieliny stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Bieliny z
dnia 30 marca 2004r. Nr XIV/107/2004 w
sprawie ustalenia szczegółowych zasad
utrzymania porządku i czystości na terenie
gminy, a takŜe w zgodzie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa,

-

d)
e)

f)

g)

h)

Poz. 3304,3305

spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
- spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
(Dz. U. z 2005r., Nr 193, poz. 1617
- być oznakowanie w sposób identyfikujący przedsiębiorcę i jego działalność
- konstrukcja i zabudowa pojazdów nie
powinna powodować zanieczyszczenia
środowiska poprzez samiostne, niekontrolowane wycieki nieczystości ciekłych;
- liczba i stan techniczny pojazdów posiadanych przez przedsiębiorców musi zapewnić ciągłość i nieprzerwalność usług
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
- pojazdy po zakończeniu kaŜdego dnia
roboczego powinny być poddanie myciu,
odkaŜaniu i dezynfekcji;
zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych osób
zawrzeć pisemną umowę na odbiór nieczystości ciekłych lub posiadać pisemne zobowiązanie podmiotu prowadzącego punkt
zlewny potwierdzające gotowość odbioru
nieczystości ciekłych
zapewnić gotowość zawarcia umów na
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych z właścicielem lub zarządcą kaŜdej nieruchomości połoŜonej na terenie gminy Bieliny,
prowadzić ewidencję umów na opróŜnianie
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych zawartych z właścicielami nieruchomości oraz innych dowodów
potwierdzających zawarcie umowy,
comiesięcznie przekazywać do Urzędu Gminy w Bielinach wykaz właścicieli, z którymi w
poprzednim miesiącu zawarł umowy oraz
wykazy właścicieli, z którymi umowy w po-

2. Spełnienie wymienionych w § 2 ust 1
wymagań powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, zaświadczeniami lub
oświadczeniami.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bieliny.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Wojewódzkim
Dzienniku Urzędowym.
Przewodniczy Rady Gminy: M. Nowakowski
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UCHWAŁA NR XXXI/148/09
RADY GMINY KRASOCIN
z dnia 9 września 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. D
oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.

1591, z późn. zm.) oraz art. 166 ust 1, art. 173
ust 1, art. 174 ust 3, art. 184 ust 1, 2 i 3, art. 188
ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o
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finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/118/09 z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2009 rok wprowadza się następujące
zmiany:
1. Zwiększa się dochody budŜetu gminy o kwotę
49.241 zł. w następujących działach:
a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł o kwotę 2.700 zł
b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
§ 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 200 zł
c) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i
miast na prawach powiatu)
§ 0690 - Wpływy z roŜnych opłat o kwotę
10 zł
§ 0970 - Wpływy z róŜnych dochodów
o kwotę 81 zł
d) Dział 756 - Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i
opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 0580 - Grzywny i inne kary pienięŜne
od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych o kwotę 50 zł
§ 0690 - Wpływy z roŜnych opłat o kwotę
700 zł
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę
1.500 zł
e) Dział 758 - RóŜne rozliczenia
Rozdział 75814 - RóŜne rozliczenia finansowe
§ 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 15.000 zł
f) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
§ 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących o kwotę
20.000 zł

Poz. 3305

g) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
o kwotę 9.000 zł
2. Zmniejsza się dochody budŜetu gminy
o kwotę 21.865 zł w następującym dziale:
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi
§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę
21.865 zł
3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 134.962 zł w
następujących działach:
a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę
6.112 zł
b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
§ 4270 - Zakup usług remontowych
o kwotę 10.000 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę
10.000 zł
c) Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę
10.000 zł
d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa
Rozdział 75412 - Ochotnicze straŜe poŜarne
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia
o kwotę 3.000 zł
e) Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego
§ 8070 - Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek oraz innych instrumentów
finansowych, związanych z obsługą długu krajowego o kwotę 30.000 zł
f) Dział 758 - RóŜne rozliczenia
Rozdział 75814 - RóŜne rozliczenia finansowe
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę
10.000 zł
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g) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę
12.000 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej o kwotę 18.000 zł
g) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.720 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.843 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę
287 zł
i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budŜetowych o kwotę 10.000 zł
j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia
o kwotę 2.000 zł
4. Zwiększa się wydatki o kwotę 162.338 zł w
następujących działach:
a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych o kwotę 6.112 zł
b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek o kwotę 16.000 zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę
4.000 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych o kwotę 115.000 zł
c) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.170 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę
183 zł
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d) Dział 900 - Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.835 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.038 zł
§ 2. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik nr 3a „Zadania inwestycyjne
roczne w 2009r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik nr 4a „Wydatki bieŜące na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody
budŜetu w 2009r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki
związane z pomocą rzeczową lub finansową
realizowaną na podstawie porozumień między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
w
2009r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ogółem zwiększa się plan budŜetu
gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę
27.376 zł. BudŜet po w/w zmianach wynosi po
stronie dochodów 29.518.783 zł a po stronie
wydatków wynosi 32.054.909 zł
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: Cz. Sobczyk
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Załączniki do uchwały Nr XXXI/148/09
Rady Gminy Krasocin
z dnia 9 września 2009r.

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/118/09
Rady Gminy Krasocin
z dnia 5 luty 2009r.
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Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXVI/118/09
Rady Gminy Krasocin
z dnia 5 luty 2009r.
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Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XXVI/118/09
Rady Gminy Krasocin
z dnia 5 luty 2009r.
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Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVI/118/09
Rady Gminy Krasocin
z dnia 5 luty 2009r.
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Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVI/118/09
Rady Gminy Krasocin
z dnia 5 luty 2009r.
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UCHWAŁA NR XXV/119/09
RADY GMINY SECEMIN
z dnia 8 września 2009 r.
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 5 ust. 5, art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) Rada Gminy
Secemin, uchwala:

2. Opłaty za świadczenia przekraczające
podstawę programową za 1 godzinę zostały
skalkulowane z uwzględnieniem dodatkowego
wynagrodzenia nauczycieli, opłaty za energię,
wodę i odprowadzenie ścieków.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 1.1. Rodzice (opiekunowie) dzieci ponoszą aktualne koszty surowca do przyrządzania
posiłków oraz opłatę miesięczną za świadczenia
przekraczające podstawę programową w publicznych przedszkolach w wysokości: Dzienny
czas pobytu dziecka 5-cio godzinny - opłata miesięczna - 0,00 zł Dzienny czas pobytu dziecka
6-cio godzinny - opłata miesięczna - 30,00 zł
Dzienny czas pobytu dziecka 7-mio godzinny opłata miesięczna 60,00 zł

§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń i w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
1 października 2009 roku
Przewodniczący Rady Gminy: B. Wasik
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UCHWAŁA NR XXV/120/09
RADY GMINY SECEMIN
z dnia 8 września 2009 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3
i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.
Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada
Gminy Secemin uchwala:
§ 1. Szczegółowe zasady wymagań, jakie
powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróŜniania zbiorników bezodpływo-

wych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: B. Wasik
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Załącznik do Uchwały nr XXV/120/09
Rady Gminy Secemin
z dnia 8 września 2009 r.

Do uchwały nr XXVI/120/09 Rady Gminy Secemin z dnia 08.09.2009r. w sprawie: wymagań,
jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
§ 1. Załącznik do uchwały ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt.

7)

8)

9)

10)
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zobowiązany jest:
1) złoŜyć wniosek opracowany zgodnie z art. 8
ust. 1, 1a 2 i 2b ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008),
2) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,
3) posiadać specjalistyczne środki transportu,
w ilości zapewniającej ciągłości usług w
przypadku awarii, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów
komunalnych, zawierające co najmniej:
a) instalację umoŜliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów, o których
mowa w uchwale Nr XXX/167/06 Rady
Gminy Secemin z dnia 07.02.2006 r. w
sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Secemin,
4) posiadać środek przystosowany do odbioru
odpadów zebranych selektywnie, w tym,
ulegających biodegradacji;
5) posiadać środki techniczne umoŜliwiające
zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej innej.
6) przedłoŜyć aktualną umowę lub pisemne
zapewnienie umoŜliwiające przekazanie odpadów do dalszego odzysku lub unieszkodliwiania, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, o

11)

12)
13)

których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach i wojewódzkim planem gospodarki odpadami,
przedstawić dokumentację potwierdzającą
posiadanie miejsca do mycia i dezynfekcji
lub posiadania umowy z przedsiębiorcą
świadczącym takie usługi,
dysponować odpowiednią liczbą pojemników i worków w celu dostarczenia właścicielom nieruchomości urządzeń do gromadzenia odpadów określonym regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Secemin,
prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego
wykonania usług. Zanieczyszczenia pojawiające się w wyniku załadunku i transportu odpadów pracownicy podmiotu uprawnionego
mają obowiązek natychmiast usunąć,
przedłoŜyć aktualną decyzję na transport
odpadów zgodnie z ustawą o odpadach,
zapewnić gotowość zawarcia umowy na
odbiór odpadów komunalnych dla kaŜdej
nieruchomości połoŜonej na terenie gminy
Secemin,
wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
Dokumentami, o których mowa, są w szczególności: 1) tytuł prawny do nieruchomości,
na której znajduje się zaplecze technicznobiurowe, 2) umowa kupna-sprzedaŜ, najmu
lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, wraz z
ich opisem technicznym.

§ 3.1. Przedsiębiorca o którym mowa w § 2,
obowiązany jest uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz
gminnego planu gospodarki odpadami, do
unieszkodliwienia odpadów komunalnych poprzez:
1) przekazanie zebranych selektywnie odpadów
kuchennych ulegających biodegradacji oraz
odpadów zielonych, do najbliŜej połoŜonej
kompostowni dostępnej dla przedsiębiorcy;
2) przekazywanie do najbliŜej połoŜonego zakładu dostępnego dla odbierającego, zebranych selektywnie opakowań z papieru i tektury nieopakowanych, opakowań wielomateriałowych, opakowań tworzyw sztucznych,
tekstyliów, opakowań ze szkła, opakowań z
blachy stalowej i aluminium oraz metalu;
3) przekazanie do najbliŜej połoŜonego i dostępnego dla odbierającego, zakładu odzy-
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sku i unieszkodliwienia zebranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych oraz zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
przekazanie do zakładu pracy odzysku
unieszkodliwienia zebranych selektywnie
odpadów najbliŜej połoŜonego i dostępnego
dla przedsiębiorcy zebranej selektywnie
frakcji odpadów niebezpiecznych zawartych
w odpadach komunalnych;
przekazanie do zakładu odzysku i unieszkodliwienia zebranych selektywnie odpadów
budowlanych z remontów;
składowanie na najbliŜej połoŜonym i dostępnym dla odbierającego składowisku odpadów komunalnych nie podlegających selekcji, więc: tworzyw sztucznych nieopakowanych, szkła nieopanowanego, odpadów
mineralnych zmieszanych;
przekształcenie termiczne odpadów komunalnych zmieszanych w spalarni odpadów.

2. Przedsiębiorca o którym mowa w § 2,
obowiązany jest uwzględnić zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do odzysku
odpadów komunalnych poprzez:
1) poddanie ich recyklingowi ograniczonemu
(kompostowaniu) na kompostowniku,
2) przekazanie ich innemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych.
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1) złoŜyć wniosek opracowany zgodnie z art. 8
ust. 1 i 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz.
2008 ze zm.),
2) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,
3) posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy
asenizacyjne w ilości zapewniającej ciągłość
usług w przypadku awarii, posiadający moŜliwość opróŜniania zbiornika bezodpływowego), spełniający wymagania zawarte w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 193, poz. 1617),
4) posiadać sprzęt samochodowy, słuŜący
działaniom ratowniczym w celu ochrony ludzi i środowiska przed skutkami awarii, lub
mieć zawarta umowę z firmą posiadającą
taki sprzęt,
5) przedłoŜyć aktualne lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną zgodnie z

6)

Poz. 3307

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Secemin,
przedłoŜyć dokumentacje potwierdzającą
posiadanie miejsca do mycia i dezynfekcji
lub posiadania umowy z przedsiębiorcą
świadczącym takie usługi.

§ 5. Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości lub opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
zobowiązany jest do realizacji wymagań zawartych w art. 9a ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008
ze zm.) i przestrzeganiu przepisów regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Secemin o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3a
niniejszego załącznika,
§ 6.1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
2) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu)
przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed
przewiezieniem ich do schroniska,
3) posiadać samochód z potwierdzonymi waŜnymi badaniami technicznymi oraz opinią
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii, przystosowany do transportu zwierząt, tj. zapewniający zwierzętom odpowiednie warunki, a w szczególności:
a) przestrzeń ładunkową umoŜliwiającą zachowanie naturalnej pozycji przewoŜonych zwierząt,
b) właściwą wentylację i temperaturę podczas transportu, łatwo zmywalne ściany
oraz podłogę o odpowiedniej szorstkości
zapewniającą przyczepność kończyn,
c) część ładunkową dla przewoŜonych
zwierząt oddzieloną od części osobowej
ścianą pełną z szybą bądź siatką,
4) posiadać sprzęt do wyłapywania i obezwładniania zwierząt,
5) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarskoweterynaryjną,
6) posiadać odpowiednio wykształconą oraz
przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej
stałe świadczenie usług.
2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, w szczególności umową kupna-sprzedaŜy,
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najmu lub fakturą potwierdzającą posiadanie
środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 oraz
umową o stałej współpracy z lekarzem weterynarii oraz ze schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt.

Poz. ,3308

4) spełniać wymagania weterynaryjne zawarte
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
(Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657),
5) zgłosić w formie pisemnej zamiar prowadzenia schroniska dla zwierząt Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.

§ 7.1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym
prowadzona ma być działalność, o której
mowa w punkcie 1,
3) przedłoŜyć pozwolenie na uŜytkowanie lub
inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 ze zm.),

2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, w szczególności umową o stałej współpracy z lekarzem weterynarii.
§ 8. Załącznik do uchwały naleŜy podać do
publicznej wiadomości, poprzez rozwieszenie w
miejscach publicznych, połoŜonych na terenie
gminy Secemin, umieszczanie w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy
Secemin.
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UCHWAŁA NR XXV/121/09
RADY GMINY SECEMIN
z dnia 8 września 2009 r.
w sprawie zmian budŜetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d
ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z
późniejszymi zmianami) w związku z art. 82 ust. 1
pkt 2, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 184
ust. 1, pkt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, lit. a i b, 13, 15,
ust. 2 pkt. 1, 2, ust. 3, art. 188 ust. 2, art. 195
ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia
30 czerwca 2005 roku (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz
2104 z późn. zmianami) Rada Gminy Secemin
uchwala:
§ 1.1. Zmniejszyć dochody budŜetu gminy
2009 roku w kwocie - 83.538 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne dochody w kwocie 19.518.634 zł.
2. Zmniejszyć wydatki budŜetu gminy 2009
roku w kwocie - 83.538 zł zgodnie z Załącznikiem
Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w
kwocie - 23.797.819 zł.
3. Wprowadza się zmiany w Załączniku 3a
pod nazwą „Zadania inwestycyjne roczne” do
Uchwały Rady Gminy Nr XIX/96/08 z dnia
30 grudnia 2008 roku zgodnie z Załącznikiem
Nr 3 do uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w Załączniku
Nr 7 pod nazwą „Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.” do Uchwały Rady Gminy Nr XIX/96/08 z 30 grudnia 2008 roku
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 2. Wprowadza się do budŜetu gminy dotację celową w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich zgodnie z umowa Nr 79/ED/2009
z dnia 2 lipca 2009 r. na zwiększenie w dziale 801
- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły
podstawowe § 2710 - wpływy z tytułu pomocy
finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieŜących w kwocie - 20.000 zł Wprowadza
się do budŜetu środki projektu „Kapitał ludzki” w
ramach Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej” pt.: „Lepszy start” zgodnie z pismem ŚBRR-POKL-DOPS-0724-1/87-6/09 z dnia
27.07 2009 r. w kwocie - 40.586 zł Wprowadza
się do budŜetu dotację celową według decyzji
Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1101/09 z dnia 1 września 2009 roku na zwiększe-
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nie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział
85295 - Pozostała działalność, § 2023 - dotacje
celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania
bieŜące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
w kwocie - 7.064 zł. Wprowadza się do budŜetu
zmiany według decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-086/09 z dnia 28 sierpnia
2009 roku na zmniejszenie w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział - 80195 - Pozostała
działalność, § 2030 w kwocie - 8.081 zł oraz w
dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

Poz. 3308

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 w kwocie - 143.107 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy: B.Wasik
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXV/121/09
Rady Gminy Secemin
z dnia 8 września 2009 r.

w sprawie: zwiększenia i zmniejszenia dochodów budŜetu gminy na 2009 rok
Dział
801

Rozdział

§

80101
2710

Zwiększenie

Zmniejszenie
20.000
20.000
20.000

80195
2030
852

7.064
85212
2010
85295
2023

853
85395
2008
2009
6208
6209
Razem

Zmniejszenie dochodów - 83.538 zł

7.064
7.064
40.586
40.586
35.077
1.429
3.468
612
67.650

8.081

8.081
8.081
143.107
143.107
143.107

151.188
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXV/121/09
Rady Gminy Secemin
z dnia 8 września 2009 r.

w sprawie: zwiększenia zmniejszenia i przeniesień wydatków budŜetu gminy na 2009 rok między działami, rozdziałami i paragrafami.
Dział
801

Rozdział

§

80101
4210

Zwiększenie

Zmniejszenie
20.000
20.000
20.000

80195
4300
852

7.064
85212
3110
85214
3110
85295
4173
4303

853
85395
3119
4018
4178
4218
4308
4309
4748
4758
6068
6069
900
90095
4010
92195
4270

Zmniejszenie wydatków - 83.538 zł

8.081
8.081
147.868
143.107
143.107
4.761
4.761

7.064
4.256
2.808
45.347
45.347
4.761
8.920
4.200
618
19.671
1.429
228
1.440
3.468
612
10.000
10.000
10.000

921

Razem

8.081

82.411

10.000
10.000
10.000
165.949
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXV/121/09
Rady Gminy Secemin
z dnia 8 września 2009 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.
w złotych
Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

1.

600

60013

2

600

60014

3

600

60014

4

600

60016

5

600

60016

6

600

60016

7

600

60016

8

600

60016

9

750

75011

10

750

75023

11

853

85395

12

921

92195

13

921

92195

Ogółem

Nazwa zadania
inwestycyjnego

4
Opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 786
Częstochowa-Włoszczowa-Kielce
Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0232T Kuczków Wolica
Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze
powiatowej Nr 0230T w
miejscowości
śelisławice
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości CzaryŜ
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Kuczkowska
Przebudowa drogi gminnej w śelisławiczkach
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bichniów
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Wola Czaryska
Dotacja celowa dla
Województwa Świętokrzyskiego na cele projektu pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”
Komputeryzacja
w
Urzędzie Gminy Secemin, zakupy inwestycyjne
Zakupy
inwestycyjne
GOPS
Zagospodarowanie terenu fortalicji Szafrańców-projekt
Modernizacja i remont
świetlicy wiejskiej w
miejscowosci Marchocice Gmina Secemin

rok
budŜetowy
2009
(7+8+9+10)
6

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
dotacje
środki
dochody
kredyty
i środki
wymienione
własne jst
i poŜyczki
pochodzące w art. 5 ust. 1
z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p.
7
8
9
10

Jednostka org.
realizująca zadanie
lub koordynująca
program
11

280 000,00

280 000,00

Świętokrzyski Zarząd
Dróg Wojewódzkich
Kielce

82 216,00

82 216,00

Starostwo Powiatowe
we Włoszczowie

77 837,00

77 837,00

Starostwo Powiatowe
we Włoszczowie

83 000,00

83 000,00

Urząd Gminy

106 000,00

106 000,00

Urząd Gminy

80 000,00

80 000,00

Urząd Gminy

50 000,00

50 000,00

Urząd Gminy

175 000,00

175 000,00

Urząd Gminy

20 000,00

20 000,00

Urząd Marszałkowski
Kielce

32 000,00

32 000,00

Urząd Gminy

4 080,00

4 080,00

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

50 000,00

50 000,00

Urząd Gminy

250 000,00

62 500,00

187 500,00

Urzad Gminy

1 290 133,00

1 102 633,00

187 500,00

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXV/121/09
Rady Gminy Secemin
z dnia 8 września 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.
w złotych
Nazwa zadania

Dział Rozdział

1
2
3
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z
innymi jednostkami samorządu terytorialnego
Opracowanie
projektu
budowlano-wykonawczego przebudowy drogi
600
60013
wojewódzkiej Nr 786
Częstochowa-Włoszczowa-Kielce
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do
realizacji w drodze umowy lub porozumienia
Doposazenie Szkoły Podstawowej w Woli Czarys801
80101
kiej w pomoce dydaktyczne
III. Dochody i wydatki związane z pomocą
rzeczową lub finansową realizowaną
na podstawie porozumień między j.s.t.
Budowa chodnika przy
drodze
powiatowej
600
60014
nr 0230T w miejscowości śelisławice
Przebudowa drogi powiatowej
Nr
0232T 600
60014
Kuczków Wolica
Dofinansowanie projektu pn.: „e-świętokrzyskie
750
75011
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”
Ogółem

Dochody
ogółem

§

4

5

20 000,00

20 000,00

Wydatki
ogółem

6

Wydatki
bieŜące

Wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodzeń

Dotacje

7

8

9

z tego:
w tym:
Wydatki
na na
obsługę
długu
(odsetki)
10

Wydatki
z tytułu
poręczeń
i gwarancji

Pozostałe

Wydatki
majątkowe

11

12

13

6050

280 000,00

4210

20 000,00

6620

77 837,00

77 837,00

6620

82 216,00

82 216,00

6630

20 000,00

20 000,00

480 053,00

280 000,00

20 000,00

20 000,00

460 053,00
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UCHWAŁA NR XXXII/153/2009
RADY GMINY SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA
z dnia 8 września 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy w 2009 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51
ust. 1 i 2, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r.
Nr. 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z
2005r. Nr. 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy - uchwala - co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budŜetowych o kwotę
270.408,- zł
1) 1) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę
270.408,- zł

-

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
o kwotę
254.034,- zł
§ 2010 - o kwotę
254.034,- zł
w związku z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego Nr. FN.I.3011-078/09 z dnia 17 sierpnia
2009r. oraz Nr FN.I.3011-086/09 z dnia
28 sierpnia 2009r.
- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
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oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej o kwotę
7.242,- zł
§ 2010 - o kwotę
7.242,- zł
- rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe o kwotę
9.132,- zł
§ 2010 - o kwotę
9.132,- zł
w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-081/09 z dnia 10 sierpnia 2009r.
§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych o kwotę
254.034,- zł
1) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę
254.034,- zł
- rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne,
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
o kwotę
254.034,- zł
§ 3110 - o kwotę
246.634,- zł
§ 4010 - o kwotę
3.000,- zł
§ 4300 - o kwotę
1.000,- zł
§ 4170 - o kwotę
3.400,- zł
w związku z ustawą z dnia 17 lipca 2009r. o
zmianie ustawy budŜetowej na 2009r. (Dz. U.
Nr 128, poz 1057)
§ 3. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych o kwotę
103.134,- zł
1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - o kwotę
51.040,- zł
rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 50.540,- zł
§ 0960 - o kwotę
50.540,- zł
- rozdz. 01095 - Pozostała działalność o
kwotę
500,- zł
§ 0960 - o kwotę
500,- zł
2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę
20.000,- zł
- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
o kwotę
20.000,- zł
§ 2710 - o kwotę
20.000,- zł
zgodnie z Umową z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego
3) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę
21.054,- zł
- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej o kwotę
7.242,- zł
§ 2030 - o kwotę
7.242,- zł
- rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe o kwotę
9.132,- zł
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§ 2030 - o kwotę
9.132,- zł
rozdz. 85295 - Pozostała działalność
o kwotę
4.680,- zł
§ 2320 - o kwotę
4.680,- zł
zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-081/09 z dnia 10 sierpnia 2009r. oraz Porozumieniem Nr 7/2009 w
sprawie
organizacji
prac
społecznieuŜytecznych z Powiatem Jędrzejowskim.
4) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę
11.040,- zł
- rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla
uczniów o kwotę
11.040,- zł
§ 2030 - o kwotę
11.040,- zł
na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-062/09 z dnia 9 lipca
2009r.
-

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych o kwotę 86.760,- zł
1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę
51.040,- zł
- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 50.540,- zł
§ 6050 - o kwotę
50.540,- zł
z przeznaczeniem na dokumentacje projektowe przydomowych oczyszczalni ścieków w
gospodarstwach rolnych
- rozdz. 01095 - Pozostała działalność
o kwotę
500,- zł
§ 4300 - o kwotę
500,- zł
z przeznaczeniem na częściowe pokrycie
kosztów DoŜynek Gminnych 2009
2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę
20.000,- zł
- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
o kwotę
20.000,- zł
§ 4750 - o kwotę
20.000,- zł
z przeznaczeniem na wyposaŜenie dla Szkoły
Podstawowej w Węgrzynowie.
3) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę
4.680,- zł
- rozdz. 85295 - Pozostała działalność
o kwotę
4.680,- zł
§ 3110 - o kwotę
4.680,- zł
z przeznaczeniem na zasiłki dla osób wykonujących prace społeczno-uŜyteczne
4) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę
11.040,- zł
- rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla
uczniów o kwotę
11.040,- zł
§ 3260 - o kwotę
11.040,- zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia
27 kwietnia 2009r. w sprawie Rządowego
programu pomocy uczniom w 2009r. „Wyprawka szkolna”.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 458

– 20656 –

§ 5. 1) Dokonuje się przeniesień w planie
wydatków zgodnie z załącznikiem Nr. 1 do niniejszej uchwały.
2) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/134/2009 z
dnia 30 marca 2009r. „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011”
Otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do
uchwały Nr. XXX/146/2009 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.”
Otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr. 3 do niniejszej uchwały.
4) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do
uchwały Nr XXIX/140/2009 Rady Gminy w
Słupi Jędrzejowskiej „Plan przychodów
przychodów i wydatków zakładów budŜetowych na 2009r”.
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Otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do
uchwały Nr. XXIX/140/2009 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.”
Otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: A. Gregorczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 458
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Załączniki do uchwały Nr XXXII/153/2009
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 8 września 2009r.

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 458

– 20658 –
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Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 458

– 20659 –
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Załącznik Nr 3

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 458

– 20660 –
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Załącznik Nr 4

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 458

– 20661 –
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Załącznik Nr 5

3309

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 458

– 20662 –
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UCHWAŁA NR 2013/09
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 9 września 2009 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi Świniary przez wieś do kategorii drogi
powiatowej
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

dotyczący zaliczenia drogi: Świniary przez wieś
do kategorii drogi powiatowej.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego opiniuje pozytywnie wniosek Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Marszałek Województwa: A. Jarubas
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UCHWAŁA NR 2014/09
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 9 września 2009 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi Osiek - Otoka do kategorii drogi powiatowej
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego opiniuje pozytywnie wniosek Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu

dotyczący zaliczenia drogi: Osiek - Otoka do kategorii drogi powiatowej.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Marszałek Województwa: A. Jarubas
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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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