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ZARZĄDZENIE NR 96/2009
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 6 listopada 2009 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w SkarŜysku Kościelnym w Okręgu
Wyborczym Nr 2
Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1) w związku z
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U, z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.
1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z
2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055,

uchwałą Nr XXXVII/189/09 Rady Gminy w SkarŜysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w
sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy
SkarŜysko Kościelne zarządza się, co następuje:
Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 25, poz.
162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96,
poz. 607 i Nr 180 poz. 1111.
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§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do
Rady Gminy w SkarŜysku Kościelnym w Okręgu
Wyborczym Nr 2 obejmującym 1 mandat, w
którym wybierany będzie 1 radny.
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1,
wyznacza się na niedzielę - 24 stycznia 2010r.

Poz. 3465,3466

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz
wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
w/z Wojewody Świętokrzyskiego
Wicewojewoda Świętokrzyski: P. śołądek
Załącznik do zarządzenia Nr 96/2009
Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 6 listopada 2009r.
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UCHWAŁA NR XXXI/538/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Województwa Świętokrzyskiego
Na podstawie art. 7 i art. 18 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590;
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162,
poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1206; z 2006r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz.
1658; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458),
po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr IX/136/99 z dnia 30 sierpnia 1999r.
w sprawie Statutu Województwa Świętokrzyskiego
(tekst jednolity publikowany w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 148, poz. 1816 z dnia 14 października
2002r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Terytorium Województwa obejmuje obszar gmin wchodzących w skład Województwa Świętokrzyskiego. Wykaz gmin
stanowi załącznik nr 1 do Statutu.
2. Granice Województwa opisuje mapa
stanowiąca załącznik nr 2 do Statutu.”;
2) W § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) „ustawie” - rozumie się przez to ustawę
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1590; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206;
z 2006r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz.
1658; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370,
Nr 223, poz. 1458).”;
3) W § 8:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Strategia rozwoju województwa
jest realizowana przez programy wojewódzkie i regionalny program operacyjny,
o których mowa w ustawie z dnia
6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz.
1658; z 2007r. Nr 140, poz. 984; z 2008r.
Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009r. Nr 19,
poz. 100, Nr 216, poz. 1370)”,
b) uchyla się ust. 3;

4) W § 10a:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Postanowienia Statutu dotyczące
dostępu do dokumentów i korzystania
z nich nie uchybiają przepisom ustawy
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112,
poz. 1198; z 2002r. Nr 153, poz. 1271;
z 2004r. Nr 240, poz. 2407; z 2005r. Nr 64,
poz. 565, Nr 132, poz. 1110)”,
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Powszechnej publikacji dokonuje
się w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej. Zasady i tryb ogłaszania dokumentów w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i w Biuletynie Informacji Publicznej określają właściwe przepisy.”;
5) § 12 otrzymuje brzmienie:
„W skład Sejmiku wchodzi 30 radnych
wybranych w trybie właściwej ustawy.”;
6) W § 15 pkt. 19 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) zasad nabywania, zbywania i obciąŜania
nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania
lub wynajmowania na czas oznaczony
dłuŜszy niŜ 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Sejmiku jest
wymagana równieŜ w przypadku, gdy po
umowie zawartej na czas oznaczony do
3 lat strony zawierają kolejne umowy,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Zarząd moŜe dokonywać tych czynności
wyłącznie za zgodą Sejmiku.”;
7) § 22 otrzymuje brzmienie:
„Maksymalną i minimalną liczbę radnych wchodzących w skład komisji ustala
Sejmik, z zastrzeŜeniem § 24 ust. 1 i 3.”.;
8) § 23 otrzymuje brzmienie:
„1. Radni deklarują przynaleŜność do
składu komisji.
2. W przypadku, gdy deklarację członkostwa w komisji złoŜy większa liczba radnych, niŜ maksymalna liczba jej członków
ustalona przez Sejmik, Sejmik dokonuje wyboru spośród deklarujących swą przynaleŜność do tej komisji, wybierając do składu
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komisji radnych, którzy otrzymali największą
liczbę głosów.
3. W przypadku, gdy liczba radnych
deklarujących przynaleŜność do składu komisji nie przekracza maksymalnej liczby jej
członków ustalonej przez Sejmik, Sejmik zatwierdza jako skład osobowy komisji wszystkich radnych deklarujących swą przynaleŜność do tej komisji.
4. W przypadku, gdy deklaracje członkostwa w komisji złoŜy mniejsza liczba radnych niŜ minimalna liczba jej członków ustalona przez Sejmik, Sejmik odstępuje od konstytuowania tej komisji.”;
§ 32 otrzymuje brzmienie:
„Klub tworzy co najmniej 4 radnych.”;
§ 35 otrzymuje brzmienie:
„Władze klubu podają do wiadomości
Przewodniczącego Sejmiku informację o
powstaniu klubu, składzie osobowym oraz
zasadach działalności klubu.”
W § 45:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W zakresie zwierzchnictwa słuŜbowego względem kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Marszałek wykonuje wszystkie
czynności z zakresu prawa pracy z wyłączeniem ich zatrudniania i zwalniania.”,
b) ust. 2 uchyla się;
§ 64 otrzymuje brzmienie:
„1. Sejmik obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Sejmiku
w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŜ raz
na kwartał.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Sejmiku, Przewodniczący Sejmiku
obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złoŜenia wniosku.”;
§ 67 otrzymuje brzmienie:
„Informację o terminie i miejscu sesji
Sejmiku podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.”;
§ 72 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedmiot sesji stanowią sprawy
objęte porządkiem obrad ustalonym przez
Przewodniczącego Sejmiku.
2. Wnioski o zmianę lub uzupełnienie
porządku obrad radni mogą zgłaszać na początku sesji, nie później, niŜ przed wyborem
sekretarzy obrad.
3. Sejmik moŜe wprowadzić zmiany w
porządku obrad bezwzględną większością
głosów ustawowego składu Sejmiku.

15)

16)

17)

18)
19)

Poz. 3466

4. Do zmiany porządku obrad sesji
zwołanej w trybie § 64 ust. 2 Statutu wymagana jest zgoda wnioskodawców.
5. Na wniosek Marszałka, Przewodniczący Sejmiku jest obowiązany wprowadzić
do porządku obrad najbliŜszej sesji Sejmiku
projekt uchwały, jeŜeli wnioskodawcą jest
Zarząd, a projekt wpłynął do Sejmiku co
najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji
Sejmiku.
6. Przedmiot sesji stanowią sprawy objęte porządkiem obrad ustalonym przez Przewodniczącego i wprowadzone w trybie wskazanym w ust. 3 i 5.”;
§ 74 otrzymuje brzmienie:
„1. W porządku obrad sesji winny znajdować się, z zastrzeŜeniem ust. 2, następujące
punkty:
1) sprawozdanie z działalności Zarządu za
okres między sesjami,
2) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał,
3) zapytania i interpelacje radnych,
4) informacja Przewodniczącego Sejmiku o
działaniach podejmowanych przez niego
między sesjami Sejmiku.
2. W przypadku, gdy sesję zwołuje się
w uroczystym lub nadzwyczajnym celu, przepisów ust. 1 nie stosuje się.”;
W § 75 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Terminy dalszych posiedzeń tej
samej sesji ustala Przewodniczący Sejmiku i
informuje o nich ustnie radnych. Adnotacje
o ustaleniu terminu kolejnego posiedzenia
tej samej sesji umieszcza się w protokole.”;
§ 85 otrzymuje brzmienie:
„Poza kolejnością mówców prowadzący obrady moŜe udzielić głosu:
1) Marszałkowi lub osobie przez niego
upowaŜnionej,
2) Wojewodzie lub osobie przez niego
upowaŜnionej,
3) Skarbnikowi Województwa,
4) przewodniczącym komisji i klubów,
5) radcy prawnemu,
6) zaproszonym gościom.”;
W § 86 w ust. 1 uchyla się pkt. 2;
§ 97 otrzymuje brzmienie:
„Porządek głosowania jest następujący:
1) głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie
projektu uchwały w całości, w razie zgłoszenia takiego wniosku,
2) głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie
projektu uchwały w całości,
3) głosowanie nad poprawkami do projektu
uchwały według następującej kolejności:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 476

– 21601 –

a) głosowanie poprawek, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych
poprawkach; w przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie,
b) w przypadku zgłoszenia do tego samego zapisu uchwały kilku poprawek, jako
pierwszą poddaje się pod głosowanie
poprawkę najdalej idącą; o kolejności
rozstrzyga prowadzący obrady,
c) poprawki powodujące zmiany w innych zapisach poddaje się pod głosowanie łącznie,
4) głosowanie za przyjęciem projektu uchwały
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.”;
20) W § 102 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Uchwały podjęte na sesji Sejmiku
podpisuje prowadzący obrady, z zastrzeŜeniem ust. 5.”;
21) § 103 otrzymuje brzmienie:
„1. Przebieg sesji utrwalany jest w protokole, który stanowi urzędowe stwierdzenie
przebiegu obrad. Materiałem pomocniczym
do sporządzenia protokołu jest zapis głosu.
2. Protokół zawiera informacje dotyczące:
1) stwierdzenia kworum,
2) wyboru sekretarzy obrad i komisji skrutacyjnej,
3) ilości zgłoszonych interpelacji i zapytań,
4) imion i nazwisk osób zabierających głos
w dyskusji,
5) wyników głosowania nad poszczególnymi uchwałami,
6) stwierdzenia zdarzeń, które miały wpływ
na przebieg sesji,
a takŜe w załącznikach pełne teksty podjętych uchwał.
3. Protokół wykładany jest w Urzędzie
Marszałkowskim.”;
22) § 104 otrzymuje brzmienie:
„1. Radny oraz kaŜdy uczestnik sesji
biorący udział w dyskusji moŜe zgłosić zastrzeŜenia lub poprawkę do sporządzonego
protokołu nie później niŜ do rozpoczęcia następnego posiedzenia.
2. O uwzględnieniu zastrzeŜenia lub poprawki do protokołu, lub odmowie uwzględnienia zastrzeŜeń i poprawek, rozstrzyga Przewodniczący Sejmiku po zasięgnięciu opinii sekretarzy obrad i wysłuchaniu protokolanta w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia.
3. Protokół do którego nie wniesiono zastrzeŜeń lub poprawek, protokół do którego zastrzeŜenia i poprawki nie zostały uwzględnione,
protokół z uwzględnionymi zastrzeŜeniami i poprawkami uwaŜa się za przyjęty.
3466

23)

24)

25)

26)
27)

28)

29)
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4. Przyjęcie protokołu potwierdzają podpisem prowadzący obrady oraz sekretarze obrad.
5. Protokoły wraz z załącznikami ewidencjonuje się i przechowuje według zasad
przewidzianych w przepisach szczególnych.
Po przyjęciu protokołu nie ewidencjonuje się
i nie przechowuje zapisu głosu.”;
W § 139 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„W posiedzeniach Zarządu bierze udział
bez prawa głosowania Skarbnik Województwa.”;
W § 144 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Oświadczenia woli w imieniu Województwa składają Marszałek wraz z członkiem Zarządu albo Wicemarszałek wraz z
członkiem Zarządu, albo dwóch członków
Zarządu.”;
dotychczasowy Załącznik nr 2 do Statutu
p.t. „Wykaz gmin wchodzących w skład Województwa Świętokrzyskiego” oznacza się
jako „Załącznik nr 1”;
dotychczasowy Załącznik nr 1 do Statutu
p.t. „Mapa Województwa Świętokrzyskiego”
oznacza się jako „Załącznik nr 2”;
W załączniku nr 4 do Statutu pt. „Zasady przeprowadzenia pierwszej sesji Sejmiku” § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pierwszą sesję nowo wybranego
Sejmiku zwołuje przewodniczący Sejmiku z poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników
wyborów do rad na obszarze całego kraju.
W przypadku wyborów przedterminowych
pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes
Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia
funkcji organów województwa na dzień
przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu o
wyznaczeniu tej osoby.”;
UŜyte w § 73, § 78, § 81, § 83, § 84, § 86,
§ 87, § 93, § 96 i § 99 w róŜnej liczbie i przypadku, wyrazy „przewodniczący obrad” zastępuje się uŜytymi w odpowiedniej liczbie i
przypadku wyrazami „prowadzący obrady.”.;
UŜyte w § 15, § 20 i § 89 w róŜnej liczbie i
przypadku, wyrazy „Zarząd Województwa”
zastępuje się uŜytym w odpowiedniej liczbie
i przypadku wyrazem „Zarząd”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Przewodniczącemu
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Sejmiku: T. Kowalczyk
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UCHWAŁA NR XXXI/343/09
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 24 września 2009 r.
zmieniająca uchwałę nr XXVII/280/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23.06.2005 r. w sprawie
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Busko-Zdrój.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) Rada Miejska w Busku-Zdroju
uchwala, co następuje:

§4
Wysokość stypendium szkolnego nie moŜe w danym roku szkolnym przekroczyć kwoty
1 820 zł., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników słuŜb społecznych - kwoty 1 638 zł.,
§ 11 ust. 2
Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego
wynosi 455 zł.”

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXVII/280/2005
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23.06.2005r.
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy BuskoZdrój zmienia się § 3 ust. 2, § 4 oraz § 11 ust. 2,
które otrzymują następujące brzmienie:
„§ 3 ust. 2,
Ustala się następujące grupy dochodowe i
kwoty stypendium wynikające z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej:
1) I grupa - dochód członka rodziny do 200 zł. kwota 86 zł.,
2) II grupa - dochód członka rodziny od 200 zł.
do 351 zł. - kwota 73 zł.,

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/402/2006
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20.10.2006r.
zmieniająca uchwałę nr XXVII/280/2005 Rady
Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23.06.2005r. w
sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Busko-Zdrój.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 listopada 2009r.
Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Gradzik

3467

3468
3468

UCHWAŁA NR XXXI/350/09
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/268/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie zasad sprzedaŜy komunalnych lokali mieszkalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 68
ust. 1 pkt 7, ust. 2 i art. 73 ust. 5 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz. U Nr 261
poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Busku Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXVI/268/2005
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 marca
2005 roku w sprawie zasad sprzedaŜy komunalnych lokali mieszkalnych, zmienioną uchwałą
Nr XI/130/207 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 27 grudnia 2007 roku zmieniającą uchwałę Nr XXVI/268/2005 Rady Miejskiej w BuskuZdroju z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie
zasad sprzedaŜy komunalnych lokali mieszkal-
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nych w ten sposób, Ŝe w § 3 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 ust. 2.
1) 90 % w systemie gotówkowym przy zapłacie
jednorazowej, o ile najemca lokalu złoŜy
wniosek o jego wykup w nieprzekraczalnym
terminie do 30 czerwca 2010 roku, a umowa
notarialna sprzedaŜy zostanie zawarta w ciągu
3 miesięcy, licząc od dnia złoŜenia wniosku.
2) 60 % w systemie gotówkowym przy zapłacie
jednorazowej, o ile najemca lokalu złoŜy wniosek o jego wykup po 30 czerwca 2010 roku.”.

Poz. 3468,3469

Pozostałe zapisy w/w uchwały Nr XXVI/268/2005
zostają bez zmian.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Gradzik

3468

3469
3469

UCHWAŁA NR XXXI/351/09
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie zmiany budŜetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art 86, art.
165 ust 1, 2 i 3, art. 165a, art. 166 i art. 184 ust 1
pkt 1, 2, 3, 5, 9, 12, 13, 14 i 15 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:

2. Deficyt budŜetu, o którym mowa w pkt. 1
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) poŜyczek w kwocie 71.284 zł,
b) kredytów w kwocie 7.500.000 zł,
c) wolnych środków jako nadwyŜki środków
pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu
j.s.t. wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych 2.117.708 zł,
d) nadwyŜki budŜetu z lat ubiegłych 4.159.444 zł.

§ 1. W budŜecie Gminy Busko-Zdrój na
2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) Zwiększa się dochody budŜetowe o kwotę
3.430.039,00 zł oraz zmniejsza się dochody
budŜetowe o kwotę 4.039.375,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2) Zwiększa się wydatki budŜetowe o kwotę
1.566.653,00 zł oraz zmniejsza się wydatki
budŜetowe o kwotę 2.175.989,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 4.1. Suma zaciągniętych poŜyczek nie moŜe w roku budŜetowym 2009 przekroczyć kwoty
649.284 zł, natomiast zaciągniętych kredytów
8.000.000 zł.

§ 2. BudŜet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po
stronie
planowanych
dochodów
90.092.891,00 zł;
2) po
stronie
planowanych
wydatków
103.941.327,00 zł;
§ 3.1. Ustala się deficyt budŜetu stanowiący
ujemną róŜnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budŜetu w wysokości 13.848.436 zł

2.Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek
zaciąganych na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie: 7.571.284 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych poŜyczek i kredytów w kwocie:
1.078.000 zł.
§ 5. Określa się kwotę poręczeń udzielanych w 2009 roku do wysokości 14.120.158,31 zł
w tym:
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju 13.982.358,31 zł
- Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny
Lider” - 137.800,00 zł
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§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków
na 2009r. w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budŜetowych:
- dochody 649.210 zł
- wydatki 649.210 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.

Poz. 3469

§ 12. Dotacje celowe określone w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/323/2009 Rady
Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25.06.2009r. w
sprawie zmiany budŜetu Gminy Busko-Zdrój na
2009r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 8 do
niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków dochodów
własnych na 2009r. określony w załączniku Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/292/09 Rady Miejskiej w
Busku-Zdroju z dnia 26.03.2009r. w sprawie
zmiany budŜetu Gminy Busko-Zdrój na 2009r.
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2009r. określone w załączniku
Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/323/2009r. Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25.06.2009r. w
sprawie zmiany budŜetu Gminy Busko-Zdrój na
2009r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 9 do
niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w
2009r. określone w załączniku Nr 2 do Uchwały
Nr XXIX/323/2009r. Rady Miejskiej w BuskuZdroju z dnia 25.06.2009r. w sprawie zmiany
budŜetu Gminy Busko-Zdrój na 2009r. otrzymują
brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 14. Dotacje podmiotowe w 2009 r. określone
w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/323/2009r.
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25.06.2009r.
w sprawie zmiany budŜetu Gminy Busko-Zdrój
na 2009r. otrzymują brzmienie jak załącznik
Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.
określone w załączniku Nr 3 do Uchwały
Nr XXIX/323/2009 Rady Miejskiej w BuskuZdroju z dnia 25.06.2009r. w sprawie zmiany
budŜetu Gminy Busko-Zdrój na 2009r. otrzymują
brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 10. Wydatki majątkowe na programy i
projekty realizowane ze środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2009 rok określone w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/323/2009 Rady Miejskiej w BuskuZdroju z dnia 25.06.2009r. w sprawie zmiany
budŜetu Gminy Busko-Zdrój na 2009r. otrzymują
brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 11. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 określone w
załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/323/09 Rady
Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25.06.2009r. w
sprawie zmiany budŜetu Gminy Busko-Zdrój na
2009r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 7 do
niniejszej uchwały.

§ 15. Wykaz dotacji celowych na inwestycje
udzielonych z budŜetu w 2009 roku do zakładu
budŜetowego i jednostek sektora finansów publicznych określony w załączniku Nr 5 do
Uchwały Nr XXVI/285/2009r. Rady Miejskiej w
Busku-Zdroju z dnia 04.03.2009r. w sprawie
zmiany budŜetu Gminy Busko-Zdrój na 2009r.
otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 16. Limity wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w roku 2009
otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
§ 18. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Gradzik
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Poz. 3469
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXI/351/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 24 września 2009 r.
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Poz. 3469
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXI/351/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 24 września 2009 r.
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Poz. 3469
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXI/351/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 24 września 2009 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.

Lp.
1
1

Wyszczególnienie

Dział

2
Przedszkola
Ogółem

3
801
801

Rozdział
4
80104
80104

Stan środków
obrotowych na
początek roku
4
30 000,00
30 000,00

Dochody
5
649 210,00
649 210,00

w złotych
Stan środków
Wydatki
obrotowych na
koniec roku
7
9
649 210,00
30 000,00
649 210,00
30 000,00
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXI/351/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 24 września 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.
w złotych
Dzi
ał

Rozdział

§

1
010
750
751
751
851
852
852
852
852
852
852

2
01095
75011
75101
75113
85195
85203
85212
85213
85214
85228
85231

3
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

Dotacje
ogółem
4
153 064,00
204 697,00
5 596,00
83 259,00
2 000,00
216 750,00
7 473 944,00
25 055,00
205 803,00
149 356,00
1 460,00
Ogółem

Wydatki
ogółem
5
153 064,00
204 697,00
5 596,00
83 259,00
2 000,00
216 750,00
7 473 944,00
25 055,00
205 803,00
149 356,00
1 460,00
8 520 984,00

z tego:
w tym:
Wydatki
bieŜące
6
153 064,00
204 697,00
5 596,00
83 259,00
2 000,00
216 750,00
7 473 944,00
25 055,00
205 803,00
149 356,00
1 460,00
8 520 984,00

wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodzeń
7
2 801,00
174 697,00
4 705,00
20 751,00
1 177,00
195 780,00
248 189,00
25 055,00
130 770,00
803 925,00

dotacje
8

pozostałe
9
150 263,00
30 000,00
891,00
62 508,00
823,00
20 970,00
7 225 755,00
205 803,00
18 586,00
1 460,00
7 717 059,00

Wydatki
majątkowe
10
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Poz. 3469
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXI/351/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 24 września 2009 r.
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Poz. 3469
Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXI/351/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 24 września 2009 r.
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Poz. 3469
Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXI/351/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 24 września 2009 r.
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Poz. 3469
Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXI/351/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 24 września 2009 r.

Dotacje celowe
Lp. Dział Rozdział
Nazwa zadania
1
2
3
4
1 851
85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi
2 851
85195 realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia
udzielenie pomocy pogorzelcom poszkodowanym w poŜarze
3 852
85278 domu w którym zamieszkiwały dwie rodziny
4 900
90013 utrzymanie schroniska dla zwierząt
5 921
92110 dofinansowanie do działalności BWA- Galeria Zielona
6 921
92195 organizacja imprez kulturalnych
7 926
92604 organizacja imprez sportowych
dofinansowanie do prowadzenia sekcji sportowych dla
8 926
92605 uczniów szkół
Ogółem
*

Jednostka otrzymująca dotację
5
wyłoniona w drodze konkursu
wyłoniona w drodze konkursu

w złotych
Kwota dotacji
5
60 000,00
5 000,00

Gmina Klimontów
wyłoniona w drodze konkursu
Miasto Kielce
wyłoniona w drodze konkursu
wyłoniona w drodze konkursu

1 000,00
22 000,00
25 000,00
25 000,00
240 000,00

Powiat Buski

8 000,00
386 000,00

przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŜące i nienaleŜące do sektora finansów
publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o poŜytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać „wyłoniona w drodze konkursu”
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Poz. 3469
Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXI/351/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 24 września 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 476

– 21625 –

Poz. 3469
Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXI/351/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 24 września 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.
Lp.
1
1
2
3
4
5

Dział
2
801
801
851
921
921

Rozdział
3
80101
80104
85154
92109
92116

Nazwa instytucji
4
szkoły niepubliczne
Niepublczne przedszkole „Smerfuś”
BSCK
BSCK
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju

w złotych
Kwota dotacji
5
77.000
455.000
110.000
1.243.000
564.500

Ogółem

2.449.500
Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXXI/351/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 24 września 2009 r.

Wykaz dotacji celowych na inwestycje udzielonych z budŜetu w 2009 roku
do zakładu budŜetowego i jednostki sektora finansów publicznych
Lp.

Dział

Rozdział

1
1

2
851

3
85111

2

921

92109

Nazwa instytucji
i nazwa zadania
4
SPZPOZ w Busku-Zdroju
- zakup USG dla SPZPOZ w Busku-Zdroju
- dostawa i montaŜ dźwigu elektrycznego w budynku Przychodni Rejonowej Nr 1
w Busku-Zdroju
BSCK
- zakup samochodu osobowo-towarowego
- wyciszenie akustyczne sal w dziale muzycznym
- zabudowa sceny w sali teatralnej
Ogółem

Kwota dotacji
5
167.000,00
100.000,00
67.000,00
67.500,00
34.500,00
25.000,00
8.000,00
234.500,00
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Poz. 3469,3470
Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXXI/351/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 24 września 2009 r.

3469
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Poz. 3470,3471

3470
3470

UCHWAŁA NR XXXI/355/09
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, zakładów usługowych
i placówek gastronomicznych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój
Na podstawie art. XII § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 roku Przepisy wprowadzające
Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 z późniejszymi zmianami), oraz art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.
1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska
w Busku-Zdroju uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się następujące dni i godziny
otwierania i zamykania placówek handlowych,
zakładów usługowych i placówek gastronomicznych w dni powszednie na terenie Miasta i Gminy
Busko-Zdrój:
1. Placówki handlowe rozpoczynają pracę stosownie do moŜliwości placówki i potrzeb,
nie później jednak niŜ od godz. 10.00 i są
zamykane nie wcześniej niŜ o godz. 16.00 i
nie później niŜ o godz. 22.00 z wyłączeniem
sklepów nocnych które mogą być zamykane
nie później niŜ o godz. 5.00 i stacji paliwowych które mogą być czynne całodobowo.
2. Zakłady usługowe rozpoczynają pracę stosownie do moŜliwości zakładu i potrzeb, nie
później jednak niŜ o godz. 10.00 i są zamykane nie później niŜ o godz. 18.00.
3. Placówki gastronomiczne i punkty małej
gastronomii stosownie do moŜliwości placówki i potrzeb, rozpoczynają pracę nie później niŜ o godz. 12.00 i są zamykane nie później niŜ o godz. 2.00.
4. Placówki gastronomiczne prowadzące działalność rozrywkową stosownie do moŜliwości i potrzeb, rozpoczynają pracę nie później
niŜ o godz. 20.00 i są zamykane nie później
niŜ o godz. 4.00.
5. Placówki gastronomiczne i handlowe działające przy pensjonatach, w sanatoriach i hotelach zamykane są nie później niŜ o godz. 2.00.
§ 2. Godziny otwierania oraz zamykania
placówek handlowych, zakładów usługowych
oraz placówek gastronomicznych w tym placó-
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wek prowadzących działalność rozrywkową, w
dni ustawowo wolne od pracy oraz w niedziele i
święta przedsiębiorcy ustalają według własnego
uznania z zachowaniem godzin ich zamykania,
chyba Ŝe przepisy prawa stanowią inaczej.
§ 3. Placówki handlowe i gastronomiczne
w tym prowadzące działalność rozrywkową w
strefie „A” ochrony uzdrowiskowej mają szczególny obowiązek przestrzegania ładu i porządku
publicznego w lokalach oraz zachowania warunków ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.
§ 4. Przedsiębiorcy prowadzący placówki
handlowe, zakłady usługowe i placówki gastronomiczne zobowiązani są do poinformowania
klientów o godzinach pracy danej placówki handlowej, zakładu usługowego i placówki gastronomicznej.
§ 5. Ustalenia niniejszej uchwały nie mają
zastosowania do placówek gastronomicznych w
tym prowadzących działalność rozrywkową w
czasie zabaw noworocznych w dniu 31 grudnia
oraz zamkniętych uroczystości okolicznościowych.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej
Nr XV/179/2000 z dnia 15 czerwca 2000 roku w
sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, usługowych i
gastronomicznych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej
publikacji oraz podlega publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
Busko-Zdrój.
Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Gradzik
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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
Sygn. akt II SA/Ke 161/09
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
w składzie następującym:
Przewodniczący Sędzia WSA Sylwester Miziołek
Sędziowie
Sędzia WSA Renata Detka (spr.)
Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal
Protokolant Asystent sędziego Sergiusz Leydo
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu
16 kwietnia 2009r. sprawy ze skargi Rzecznika
Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Gminy

w SkarŜysku-Kościelnym z dnia 12 sierpnia
1996r. nr XV/18/96 w przedmiocie ustalenia kwoty
za udział w kosztach budowy sieci wodociągowej
I) stwierdza niewaŜność zaskarŜonej uchwały;
II) stwierdza, Ŝe zaskarŜona uchwała nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia
się wyroku.
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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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