DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 3 grudnia 2009 r.

Nr 514

TREŚĆ:
Poz.:
U C H W A Ł Y :
3787
3788
3789
3790

3791

3792
3793
3794
3795
3796

3797

3798

–
–
–
–

–

–
–
–
–
–

–

–

nr X/2/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie zmian budŜetu Miasta Starachowice na 2009 rok.....................................

23426

nr X/3/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie zmian budŜetu Miasta Starachowice na 2009 rok......................................

23436

nr X/4/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie zmian budŜetu Miasta Starachowice na 2009 rok....................................

23436

nr X/5/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie zmiany budŜetu Miasta Starachowice na 2009 rok w części zawartej
w załączniku Nr 12 do uchwały Nr I/2/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia
8 stycznia 2009r.: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej................................................................................

23437

nr X/6/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VI/17/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie zasad systemu taryfowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w mieście Starachowice oraz opłat za
przejazdy środkami komunikacji miejskiej w mieście Starachowice.........................

23438

nr X/7/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Miasta Starachowice na 2009 rok................................

23439

nr X/8/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Miasta Starachowice na 2009 rok................................

23454

nr X/9/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Miasta Starachowice na 2009 rok................................

23464

nr XXXVII/196/2009 Rady Gminy w SkarŜysku Kościelnym z dnia 29 października
2009 r. w sprawie zmian w budŜecie Gminy SkarŜysko Kościelne na 2009 rok.........

23465

nr XXXVII/197/09 Rady Gminy w SkarŜysku Kościelnym z dnia 29 października
2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie
gminy SkarŜysko Kościelne...........................................................................................

23474

nr XXXVII/199/09 Rady Gminy w SkarŜysku Kościelnym z dnia 29 października
2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróŜnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych..................................

23475

nr XXXVII/200/2009 Rady Gminy w SkarŜysku Kościelnym z dnia 29 października
2009 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXIX/164/05 Rady Gminy w SkarŜysku
Kościelnym z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy SkarŜysko Kościelne...........................................................................................

23477

(ciąg dalszy spisu treści na stronie następnej)

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514
3799

3800

–

–

– 23426 –

Poz. 3787

nr XXXVII/201/09 Rady Gminy w SkarŜysku Kościelnym z dnia 29 października
2009 r. w sprawie utworzenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości SkarŜysko
Kościelne.........................................................................................................................

23478

nr XXXVII/202/09 Rady Gminy w SkarŜysku Kościelnym z dnia 29 października
2009 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/145/09 Rady Gminy SkarŜysko
Kościelne z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie utworzenia świetlicy środowiskowej
w sołectwie Świerczek....................................................................................................

23480

3787
3787

UCHWAŁA NR X/2/09
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie zmian budŜetu Miasta Starachowice na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i
art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), art. 165
ust. 2 i art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249
poz. 2104 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem
budŜetu Miasta Starachowice na 2009 rok
o kwotę 1.500.000 zł, tj.:
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport zwiększa
się o kwotę 1.500.000 zł
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe zwiększa się
o kwotę 1.500.000 zł
§ 6269 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł
§ 2. Zwiększa się w plan wydatków
ogółem budŜetu Miasta Starachowice na 2009
rok o kwotę 1.500.000 zł, tj.:
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport zwiększa
się o kwotę 1.500.000 zł

rozdz. 92601 - Obiekty sportowe zwiększa się
o kwotę 1.500.000 zł
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł
Zadanie „Budowa krytej pływalni przy ul. Szkolnej w Starachowicach” zwiększa się o kwotę
1.500.000 zł (do kwoty na zadaniu ogółem w
2009 roku - 15.600.000 zł)
§ 3. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na
Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach
2009-2011” do Uchwały nr I/2/09 Rady Miejskiej
w Starachowicach z dnia 8 stycznia 2009 r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Starachowice na 2009 r. z późniejszymi zmianami otrzymuje
nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Z. Rafalski
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UCHWAŁA NR X/3/09
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie zmian budŜetu Miasta Starachowice na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i
art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), art. 165
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.
2104 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem
budŜetu Miasta Starachowice na 2009 rok
o kwotę 206.000 zł, tj.:
w dziale 710 - Działalność usługowa zmniejsza
się o kwotę 206.000 zł
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
zmniejsza się o kwotę 206.000 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejsza się
o kwotę 206.000 zł

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem
budŜetu Miasta Starachowice na 2009 rok
o kwotę 206.000 zł, tj.:
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
zmniejsza się o kwotę 206.000 zł
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 206.000 zł
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę
206.000 zł

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Z. Rafalski
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UCHWAŁA NR X/4/09
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie zmian budŜetu Miasta Starachowice na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i
art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), art. 165
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.
2104 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem
budŜetu Miasta Starachowice na 2009 rok o
kwotę 77.244 zł, tj.:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa
się o kwotę 77.244 zł
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się o
kwotę 77.244 zł
§ 2707 - Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się
o kwotę 77.244 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem
budŜetu Miasta Starachowice na 2009 rok o
kwotę 77.244 zł, tj.:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa
się o kwotę 77.244 zł
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się o
kwotę 77.244 zł
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposaŜenia zwiększa się o kwotę 6.255 zł
§ 4227 - Zakup środków Ŝywności zwiększa się o
kwotę 1.000 zł
§ 4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek zwiększa się o kwotę 1.000 zł
§ 4307 - Zakup usług pozostałych zwiększa się o
kwotę 9.000 zł
§ 4417 - PodróŜe słuŜbowe krajowe zwiększa się
o kwotę 4.000 zł
§ 4427 - PodróŜe słuŜbowe zagraniczne zwiększa
się o kwotę 52.189 zł
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§ 4437 - RóŜne opłaty i składki zwiększa się o
kwotę 800 zł
§ 4747 - Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zwiększa się o kwotę 1.500 zł
§ 4757 - Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji zwiększa się o kwotę
1.500 zł

Poz. 3790

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Z. Rafalski
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UCHWAŁA NR X/5/09
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie zmiany budŜetu Miasta Starachowice na 2009 rok w części zawartej w załączniku Nr 12 do
uchwały Nr I/2/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 stycznia 2009r.: Plan przychodów
i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
ze zmian.), art. 165 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104, ze zmian.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Zmienia się budŜet Miasta Starachowice na 2009 rok w części zawartej w załączniku
Nr 12 do uchwały Nr I/2/09 Rady Miejskiej w
Starachowicach z dnia 8 stycznia 2009r. - Plan
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w
Dz. 900 rozdz. 90011, następująco:
1. Zad. 1.1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady
zrównowaŜonego rozwoju:
- w § 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia - zmniejsza się o 600,00 zł
- w § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się o 10 900,00 zł.
2. Zad. 1.3. Urządzanie i utrzymanie terenów
zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:

-

w § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o 57 500,00 zł.
- w § 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia - zmniejsza się o 20 000,00 zł
3. Zad. 1.4. Dofinansowanie usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest w § 4300
Zakup usług pozostałych - zmniejsza się o
20 000,00 zł
4. Zad. 1.7. Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest w § 4300
Zakup usług pozostałych - zmniejsza się o
6 000,00 zł
§ 2. Inne zapisy w załączniku do w/w
uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Realizację uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Z. Rafalski
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UCHWAŁA NR X/6/09
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VI/17/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad
systemu taryfowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej
w mieście Starachowice oraz opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w mieście
Starachowice
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18
ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(jednolity tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) i art. 8 ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia
5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2001r. Nr 97,
poz. 1050 z późn. zm.) oraz art. 34a ust. 2 ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe
(jednolity tekst: Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z
późn. zm.) Rada Miejska ustala, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść załącznika Nr 2
uchwały Rady Miejskiej Nr VI/17/2008 z dnia
23 czerwca 2008 r. - Kategorie osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych
przejazdów w środkach komunikacji miejskiej w
mieście Starachowice w ten sposób Ŝe:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4 Osoby uprawnione do przejazdów
bezpłatnych na podstawie przepisów ustawowych.
Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na
wszystkich rodzajach linii miejskich bez
względu na miejsce zamieszkania i stopień
inwalidztwa (niepełnosprawności) - (ulgi
ustawowe) uprawnieni są:
a. inwalidzi wojenni i wojskowi, na podstawie ksiąŜki inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez organ rentowy,
(na podstawie ustawy o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz
ich rodzin j.t. Dz. U. z 2002r., Nr 9, poz. 87
z późn. zm.);

b. osoby represjonowane na podstawie legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez organ rentowy
c. opiekunowie towarzyszący inwalidom
wojennym i wojskowym oraz osobom
represjonowanym całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do samodzielnej egzystencji, wskazani przez
uprawnionego, któremu towarzyszą jako
opiekunowie
d. posłowie i senatorowie Rzeczpospolitej
Polskiej - na podstawie legitymacji posła
lub senatora (na podstawie ustawy z
dnia 9.05.1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora j.t. Dz. U. z 2003r.,
Nr 221, poz. 2199 z późn. zm.);
2) § 5 pkt. g. otrzymuje brzmienie: „młodzieŜ
niepełnosprawna w stopniu znacznym i
umiarkowanym, ucząca się do 21 roku Ŝycia
wraz z pełnoletnim opiekunem
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w lokalnych środkach masowego przekazu, tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starachowicach i
środkach komunikacji miejskiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie pierwszego
dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Z. Rafalski
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UCHWAŁA NR X/7/09
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Miasta Starachowice na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i
art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), art. 165
ust. 2 i art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249
poz. 2104 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Zwiększa się w plan wydatków ogółem budŜetu Miasta Starachowice na 2009 rok
o kwotę 350.000 zł, tj.:
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 350.000 zł
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 350.000 zł
§ 4260 - Zakup energii zwiększa się o kwotę
170.000 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych zwiększa się
o kwotę 70.000 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększa się
o kwotę 110.000 zł
§ 2. Zmniejsza się w plan wydatków ogółem budŜetu Miasta Starachowice na 2009 rok
o kwotę 350.000 zł, tj.:
w dziale 750 - Administracja publiczna zmniejsza
się o kwotę 40.000 zł
rozdz. 75095 - Pozostała działalność zmniejsza
się o kwotę 40.000 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejsza się
o kwotę 40.000 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska zmniejsza się o kwotę 60.000 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalność zmniejsza
się o kwotę 60.000 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych zmniejsza się o kwotę 60.000 zł
- zadanie pn. Wykonanie sieci wod.-kan. w
ul. Wanacja zmniejsza się o kwotę 60.000 zł
(do kwoty 328.000zł)
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport zmniejsza
się o kwotę 250.000 zł
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe zmniejsza się o
kwotę 250.000 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych zmniejsza się o kwotę 250.000 zł
- zadanie pn. Zespół boisk sportowych przy
budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 zmniejsza
się o kwotę 250.000 zł (do kwoty 1.196.000 zł)
§ 3. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na
Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach
2009-2011” i załącznik nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.” do Uchwały nr I/2/09
Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Starachowice na 2009 r. z późniejszymi
zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z
załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Z. Rafalski

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23440 –

Poz. 3792
Załącznik nr 1
do Uchwały nr X/7/09
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 28 października 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23441 –

Poz. 3792

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23442 –

Poz. 3792

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23443 –

Poz. 3792

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23444 –

Poz. 3792

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23445 –

Poz. 3792

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23446 –

Poz. 3792

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23447 –

Poz. 3792

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23448 –

Poz. 3792

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23449 –

Poz. 3792
Załącznik nr 2
do Uchwały nr X/7/09
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 28 października 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23450 –

Poz. 3792

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23451 –

Poz. 3792

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23452 –

Poz. 3792

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

3792

– 23453 –

Poz. 3792

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23454 –

Poz. 3793

3793
3793

UCHWAŁA NR X/8/09
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Miasta Starachowice na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i
art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), art. 165
ust. 2 i art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249
poz. 2104 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w
planie wydatków ogółem budŜetu Miasta Starachowice na 2009 rok, tj.:
w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe
zmniejsza się o kwotę 14.300 zł
rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości zmniejsza się o kwotę 14.300 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych zmniejsza się o kwotę 14.300 zł
- zadanie pn. Kompleksowe przygotowanie
terenów inwestycyjnych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej po byłych zakładach drzewnych zmniejsza się o kwotę
14.300 zł (do kwoty 530.700 zł)
w dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się o
kwotę 14.300 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa
się o kwotę 14.300 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych zwiększa się o kwotę 14.300 zł
- zadanie pn. Wykonanie ul. Spokojnej zwiększa się o kwotę 2.300 zł (do kwoty 29.300 zł)
- zadanie pn. Wykonanie parkingu w rejonie
Al. Armii Krajowej i ul. Czerwonego KrzyŜa
zwiększa się o kwotę 12.000 zł (do kwoty
362.000 zł)
§ 2. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na
Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach
2009-2011” do Uchwały nr I/2/09 Rady Miejskiej
w Starachowicach z dnia 8 stycznia 2009 r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Starachowice na 2009 r. z późniejszymi zmianami otrzymuje
nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Z. Rafalski

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23455 –

Poz. 3793
Załącznik nr 1
do Uchwały nr X/8/09
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 28 października 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23456 –

Poz. 3793

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23457 –

Poz. 3793

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23458 –

Poz. 3793

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23459 –

Poz. 3793

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23460 –

Poz. 3793

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23461 –

Poz. 3793

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23462 –

Poz. 3793

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

3793

– 23463 –

Poz. 3793

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23464 –

Poz. 3794

3794
3794

UCHWAŁA NR X/9/09
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Miasta Starachowice na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i
art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), art. 165
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.
2104 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w
planie wydatków związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku, tj.:
w dziale 852 - Pomoc społeczna
rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
zwiększa się o kwotę 21.000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
zwiększa się o kwotę 3.200 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy zwiększa się
o kwotę 300 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia
zmniejsza się o kwotę 8.000 zł
§ 4260 - Zakup energii zmniejsza się o kwotę
6.000 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych zmniejsza się
o kwotę 500 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejsza się o
kwotę 5.500 zł
§ 4410 - PodróŜe słuŜbowe krajowe zmniejsza się
o kwotę 1.500 zł
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zmniejsza się o kwotę 2.000 zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji zmniejsza się o kwotę
1.000 zł

rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
zwiększa się o kwotę 25.000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
zwiększa się o kwotę 3.900 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o
kwotę 600 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia
zmniejsza się o kwotę 15.000 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych zmniejsza się
o kwotę 1.000 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejsza się o
kwotę 4.500 zł
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet
zmniejsza się o kwotę 3.000 zł
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zmniejsza się
o kwotę 2.000 zł
§ 4410 - PodróŜe słuŜbowe krajowe zmniejsza się
o kwotę 1.000 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu słuŜby cywilnej zmniejsza się
o kwotę 1.000 zł
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zmniejsza się o kwotę 1.500 zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji zmniejsza się o kwotę
500 zł
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Z. Rafalski

3794

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23465 –

Poz. 3795

3795
3795

UCHWAŁA NR XXXVII/196/2009
RADY GMINY W SKARśYSKU KOŚCIELNYM
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy SkarŜysko Kościelne na 2009 rok
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, ze zm. z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z
2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z
2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, i art. 184
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, ze
zm. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i
poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z
2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 115, poz. 791, Nr 140,
poz. 984, Nr 88, poz. 587, z 2008r. Nr 180, poz.
1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370,
Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62,
poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych ogółem o kwotę - 259 010,00 zł, z tego:
Dział 801 Oświata i wychowanie
1 084,00
Rozdział 80104 Przedszkola
820,00
§ 0690 - Wpływy z róŜnych opłat
300,00
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pienięŜnej
520,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność
264,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań bieŜących
gmin (związków gmin)
264,00
Dział 852 Pomoc społeczna
147 418,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
127 134,00
§ 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości
140,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
126 994,00

Rozdział 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
19 607,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
19 607,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
677,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań bieŜących
gmin (związków gmin)
677,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
110 508,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
110 508,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań bieŜących
gmin (związków gmin)
110 508,00
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych ogółem o kwotę - 258 870,00 zł, z tego:
Dział 801 Oświata i wychowanie
1 084,00
Rozdział 80104 Przedszkola
820,00
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
720,00
§ 4410 - PodróŜe słuŜbowe krajowe
100,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność
264,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
264,00
Dział 852 Pomoc społeczna
147 278,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
126 994,00
§ 3110 - Świadczenia społeczne (z dotacji na
zadania zlecone)
126 994,00
Rozdział 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
19 607,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 514

– 23466 –

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne (z
dotacji na zadania własne)
19 607,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
677,00
§ 3110 - Świadczenia społeczne (z dotacji na
zadania własne)
677,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
110 508,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
110 508,00
§ 3240 - Stypendia dla uczniów (z dotacji na zadania własne - stypendia)
105 008,00
§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów (z dotacji na zadania własne - zasiłki szkolne) 5 500,00
§ 3. Zmniejsza się plan dochodów budŜetowych ogółem o kwotę - 3 536,00 zł, z tego:
Dział 852 Pomoc społeczna
3 536,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
140,00
§ 0920 - Pozostałe odsetki
140,00
Rozdział 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
1 331,00
Dział Rozdz.
010
01030

§

2850
700
70005
4590
70095
4590
710
71004
4300
750
75022
3030
4360
75023
3020
4360
4370
4750
756
75647
4100
801
80101
4010
4170
4240
4260

Poz. 3795

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań bieŜących
gmin (związków gmin)
1 331,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2 065,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2 065,00
§ 4. Zmniejsza się plan wydatków ogółem
o kwotę - 3 396,00 zł, z tego:
Dział 852 Pomoc społeczna
3 396,00
Rozdział 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
1 331,00
§ 3110 - Świadczenia społeczne (z dotacji na
zadania własne)
1 331,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2 065,00
§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne (z
dotacji na zadania zlecone)
2 065,00
§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych w 2009r.

Treść
Zmniejszenia Zwiększenia
Rolnictwo i łowiectwo
300,00
Izby rolnicze
300,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z
300,00
podatku rolnego
Gospodarka mieszkaniowa
1 780,00
1 780,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 780,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
1 780,00
Pozostała działalność
1 780,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
1 780,00
Działalność usługowa
38 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
38 000,00
Zakup usług pozostałych
38 000,00
Administracja publiczna
1 055,00
3 255,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
405,00
405,00
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
405,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
405,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
650,00
2 850,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
200,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
650,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
650,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
2 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie3 000,00
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych
3 000,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
3 000,00
Oświata i wychowanie
21 547,00
18 755,00
Szkoły podstawowe
15 510,00
14 510,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
11 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe
1 810,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
800,00
Zakup energii
500,00
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Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
RóŜne opłaty i składki
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Gimnazja
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
DowoŜenie uczniów do szkól
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne (z dotacji na zadania zlecone)
Wynagrodzenia osobowe pracowników (z dotacji na zadania zlecone)
Składki na ubezpieczenia społeczne (z dotacji na zadania zlecone)
Składki na Fundusz Pracy (z dotacji na zadania zlecone)
Ośrodki pomocy społecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z budŜetu gminy)
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki z budŜetu gminy)
Składki na Fundusz Pracy (środki z budŜetu gminy)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Powiatowe urzędy pracy
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Ogółem

§ 6. Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy SkarŜysko Kościelne na 2009 rok z dnia
30 grudnia 2008r. pod nazwą „Limity wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1
do niniejszej uchwały
§ 7. Załącznik Nr 3a do Uchwały
Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy SkarŜysko Kościelne na 2009 rok z dnia
30 grudnia 2008r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku” otrzymuje brzmienie
Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 8. Załącznik Nr 4b do Uchwały
Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy SkarŜysko Kościelne na 2009 rok z dnia
30 grudnia 2008r. pod nazwą „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budŜetu Unii Europej-

11 500,00
300,00
1 310,00
1 000,00
400,00

3 245,00
3 245,00

900,00
1 000,00
1 000,00
3 245,00
3 245,00

2 000,00
2 000,00
792,00
792,00
8 423,00
6 823,00

8 423,00
6 823,00

6 823,00

1 600,00

2 130,00
4 567,00
126,00
1 600,00
1 600,00

1 360,00
240,00

70 805,00

2 292,00
2 292,00
1 000,00
1 292,00
33 000,00
33 000,00
33 000,00
70 805,00

skiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2009 rok” otrzymuje
brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 9. Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy SkarŜysko Kościelne na 2009 rok z dnia
30 grudnia 2008r. pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: P. Wiatr
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Załączniki do uchwały Nr XXXVII/196/2009
Rady Gminy w SkarŜysku Kościelnym
z dnia 29 października 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 3
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Załącznik Nr 4
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UCHWAŁA NR XXXVII/197/09
RADY GMINY W SKARśYSKU KOŚCIELNYM
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części na terenie gminy SkarŜysko Kościelne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn. z 2005r. Dz. U.
Nr 236, poz. 2008 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia
2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
(t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33) Rada Gminy
uchwala co następuje:
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy SkarŜysko Kościelne powinien spełniać następujące wymagania:
1. Posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, poświadczający, Ŝe profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku
o udzielenie zezwolenia.
2. Posiadać aktualną umowę lub być właścicielem /uŜytkownikiem/ schroniska na przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu
gminy SkarŜysko Kościelne.
3. Posiadać aktualną opinię organizacji zajmującej się działalnością na rzecz ochrony zwierząt.
4. Posiadanie min. jednego pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt, spełniającego wymagania zawarte w art. 24 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(t.j Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002 ze zm.).
5. Posiadać specjalistyczny sprzęt do wyłapywania bezdomnych zwierząt, nie stwarzający
zagroŜenie dla ich Ŝycia, zdrowia i nie zadającego im cierpienia zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 735).

6. Posiadać umowę o współpracy z lekarzem
weterynarii.
7. Posiadać miejsce do przetrzymywania zwierząt do czasu przewiezienia ich do schroniska w razie braku moŜliwości do natychmiastowego przewozu
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy
SkarŜysko Kościelne powinien spełniać następujące wymagania:
1. Posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, poświadczający Ŝe profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o
udzielenie zezwolenia.
2. Posiadać udokumentowane prawo do władania terenem na którym ma być prowadzona
działalność z aktualnym wypisem z księgi wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierŜawy, uŜyczenia, najmu lub uŜytkowania.
PołoŜenie terenu musi być zgodne z zapisami w Planie Zagospodarowania Przestrzennego zezwalającymi na lokalizację takiej
działalności.
Lokalizację takiej inwestycji szczegółowo
określają przepisy prawa budowlanego i jest
ona moŜliwa po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.
3. Posiadać aktualną umowę z podmiotami
zajmującymi się zbieraniem lub przetwarzaniem zwłok zwierzęcych albo przedsiębiorcą
prowadzącym grzebalisko lub spalarnię
zwłok zwierzęcych na odbiór zwłok zwierzęcych (lub oświadczenia w/w podmiotów) dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o
udzielenie zezwolenia na prowadzenie
schronisk dla bezdomnych zwierząt.
4. Posiadać umowę o współpracy z lekarzem
weterynarii.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
opublikowania
Przewodniczący Rady Gminy: P. Wiatr

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy SkarŜysko Kościelne
3796
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UCHWAŁA NR XXXVII/199/09
RADY GMINY W SKARśYSKU KOŚCIELNYM
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. z 2005r.
Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) w związku z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego
sposobu określania wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r Nr 5, poz. 33) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli/uŜytkowników lokali/nieruchomości
powinien spełniać następujące wymagania:
1. Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały o konstrukcji lub zabudowie
pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie
powodujący zanieczyszczenia środowiska
poprzez samoistne, niekontrolowane przez
przedsiębiorcę, wysypywanie się, wylewanie, bądź rozwiewanie odebranych odpadów, a takŜe roznoszenie przykrych woni
(odorów):
1/ zarejestrowany i dopuszczony do ruchu
oraz posiadający aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
2/ oznakowany w sposób trwały i widoczny
umoŜliwiający identyfikację podmiotu
świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);

3/ wyposaŜony w odpowiednie narzędzia
do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych;
4/ zapewniający odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;
5/ zabezpieczony przed dostępem osób
trzecich;
2. Posiadać właściwe urządzenia do zbierania
odpadów komunalnych, spełniające wymogi
określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy SkarŜysko
Kościelne, tj. pojemniki, kontenery lub worki,
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, a w
szczególności do zbierania odpadów w sposób selektywny, mający na celu wyodrębnienie odpadów ulegających biodegradacji z
całości strumienia odpadów komunalnych, a
takŜe umoŜliwiające odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz odpadów z remontów;
3. Udokumentować gotowość przyjęcia wyselekcjonowanych strumieni odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność w zakresie recyklingu odpadów
(w przypadku odpadów niebezpiecznych zezwolenie na ich unieszkodliwianie). Uwarunkowania te dotyczą odpadów komunalnych zebranych selektywnie, tj. papieru,
szkła, plastyku, odpadów niebezpiecznych,
odpadów wielkogabarytowych, odpadów z
remontów.
4. Posiadać bazę transportową (lub jej części)
zlokalizowaną w granicach administracyjnych Gminy SkarŜysko Kościelne, lub w gra-
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nicach administracyjnych gmin ościennych,
zapewniającą:
1/ codzienne parkowanie, garaŜowanie i
serwisowanie pojazdów po zakończeniu
pracy, w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych;
2/ moŜliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w naleŜytym stanie sanitarno-higienicznym;
Posiadać umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub
serwisowania pojazdów, w przypadku braku
moŜliwości przeprowadzania tych czynności
na terenie bazy transportowej;
Posiadać zezwolenie właściwego starosty na
prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych
wnioskiem, wydane na podstawie art. 28
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami), jeŜeli przedsiębiorca ubiegający się o
zezwolenie będzie dostarczał odebrane przez
siebie odpady do miejsc unieszkodliwiania
połoŜonych poza granicami administracyjnymi powiatu skarŜyskiego.
Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i
techniczny umoŜliwiający zorganizowanie i
uruchomienie systemu selektywnej zbiórki
odpadów.
Posiadać sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem umoŜliwiający prowadzenie
ewidencji przekazywanych odpadów zarówno tych gromadzonych w sposób selektywny
jak i zmieszanych, który umoŜliwi obliczenie
średniego poziomu selekcji i moŜliwości naliczania zniŜek w opłatach.
Posiadać aktualną umowę bądź być właścicielem instalacji, urządzeń bądź obiektów
związanych z gospodarowaniem odpadami.
Miejscem unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do którego odpady mają być
przekazywane, zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2011”jest wysypisko
„Janik” w gminie Kunów.
Miejscem odzysku odpadów komunalnych,
do którego odpady mają być przekazywane,
jest Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości
Stałych ALMAX Sp. z o.o. ul. Legionów 122,
26-110 SkarŜysko-Kamienna.
Posiadać aktualną umowę umoŜliwiającą
przekazanie odpadów zebranych w sposób
selektywny do dalszego przetworzenia lub
unieszkodliwienia.
W sytuacji, gdy instalacje, urządzenia i
obiekty, do których przekazywane są odpady
nie zapewniają moŜliwości odbioru i przetworzenia lub unieszkodliwienia wszystkich

14.

15.

16.

17.
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wyselekcjonowanych strumieni odpadów,
przedsiębiorca powinien sam posiadać takie
moŜliwości lub mieć podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub
urządzeniami posiadającymi takie moŜliwości. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów budowlanych, demontaŜu odpadów
wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań, papieru, tektury, tekstyliów i
metali, odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych.
Posiadać moŜliwość selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umoŜliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i
recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez
właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym.
Dostarczyć, w terminie do końca marca kaŜdego roku, szczegółową kalkulację kosztów
funkcjonowania systemu, która po weryfikacji, będzie stanowiła podstawę do podjęcia
przez Radę Gminy uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat.
Przekazywać w terminach określonych w art.
9a ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.
2008 ze zm.) wykazy właścicieli nieruchomości posiadających podpisane umowy na odbieranie odpadów komunalnych.
Przekazywać w terminie do końca pierwszego kwartału kaŜdego roku informacje określone w art. 9a ust. 2 ustawy z 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r.
Nr 236, poz. 2008 ze zm.) za poprzedni rok
kalendarzowy.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróŜnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy
SkarŜysko Kościelne powinien spełniać następujące wymagania:
1. Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewni moŜliwość realizacji, usług co najmniej na obszarze aktualnie obsługiwanym, oznakowany w sposób
trwały i widoczny umoŜliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa
przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);
2. Posiadać bazę transportową (lub jej części)
zlokalizowaną w granicach administracyjnych Gminy SkarŜysko Kościelne, lub powiatu skarŜyskiego, zapewniającej:
1/ codzienne parkowanie, garaŜowanie i
serwisowanie pojazdów po zakończeniu
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pracy w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych;
2/ moŜliwość mycia pojazdów i utrzymywania ich w naleŜytym stanie sanitarnohigienicznym po zakończeniu pracy;
3. Posiadać umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub
serwisowania pojazdów, w przypadku braku
moŜliwości przeprowadzania tych czynności
na terenie bazy transportowej;
4. Posiadać siedzibę, oddziału bądź przedstawicielstwa znajdujących się w granicach
administracyjnych Gminy SkarŜysko Kościelne lub zlokalizowanych na terenie bazy
transportowej, o której mowa w pkt 3;
1/ posiadany sprzęt transportowy powinien
spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 listopada 2002r. w sprawie wymagań
dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U.
Nr 193, poz. 1617) oraz wymagania określone innymi przepisami prawa
2/ posiadać potencjał finansowy, kadrowy i
techniczny umoŜliwiający prowadzenie
działalności w w/w zakresie
3/ posiadać sprzęt informatyczny wraz z
oprogramowaniem umoŜliwiający prowadzenie ewidencji zawartych umów i
rozliczeń księgowych
4/ posiadać aktualną umowę bądź być właścicielem stacji zlewnej, do której odprowadzane będą nieczystości płynne.
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5/ przekazywać w terminach określonych w
art. 9a ust. 1 ustawy z 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r.
Nr 236, poz. 2008 ze zm.) wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na
odbieranie
odpadów
komunalnych,
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z
którymi w poprzednim miesiącu umowy
uległy rozwiązaniu lub wygasły.
6/ przekazywać w terminie do końca pierwszego kwartału kaŜdego roku informacje
określone w art. 9a ust. 2 pkt 1 ustawy z
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)
za poprzedni rok kalendarzowy
7/ posiadać moŜliwość prowadzenia działalności zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy SkarŜysko Kościelne
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy SkarŜysko Kościelne
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: P. Wiatr
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UCHWAŁA NR XXXVII/200/2009
RADY GMINY W SKARśYSKU KOŚCIELNYM
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zmian do Uchwały Nr XXIX/164/05 Rady Gminy w SkarŜysku Kościelnym z dnia 30 marca
2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy SkarŜysko Kościelne
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późń. zm.
oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały
Nr XXIX/164/05 Rady Gminy w SkarŜysku Kościelnym z dnia 30 marca 2005r. w sprawie
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy ma-

terialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy SkarŜysko Kościelne wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 ust. 1 pkt 2 skreśla się słowa:
„przyznawanych w danym semestrze”.
2. w § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niŜ miesiąc i nie
dłuŜszy niŜ 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników słuŜb
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społecznych - na okres nie krótszy niŜ miesiąc i nie dłuŜszy niŜ 9 miesięcy w danym roku szkolnym.”
3. w § 4 ust. 1 skreśla się słowa:
„na dany semestr”.
4. w § 4 skreśla się ust. 2
5. w § 7 dodaje się ust. 3 o następującej treści:
„Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi
znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:
a) poŜaru,
b) kradzieŜy,
c) wypadku,

Poz. 3799

d) nagłej choroby w rodzinie,
e) śmierci członka rodziny,
f) innych okoliczności utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny i
utrudniających naukę ucznia.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy SkarŜysko Kościelne.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: P. Wiatr
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UCHWAŁA NR XXXVII/201/09
RADY GMINY W SKARśYSKU KOŚCIELNYM
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie utworzenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości SkarŜysko Kościelne
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. h i
art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada
Gminy uchwala, co następuje:

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XX/96/08 Rady
Gminy SkarŜysko Kościelne z dnia 11 września
2008r. w sprawie utworzenia świetlicy profilaktyczno-środowiskowej w budynku przy ul. Kolonii 7 w SkarŜysku Kościelnym.

§ 1. Tworzy się Świetlicę Wiejską zwaną
dalej „Świetlicą”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 2. Świetlica jest prowadzona przez Urząd
Gminy SkarŜysko Kościelne, który odpowiada za
jej funkcjonowanie.

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Świetlicy Wiejskiej nadaje się Statut
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy: P. Wiatr
Załącznik do uchwały Nr XXXVI/201/09
Rady Gminy w SkarŜysko Kościelne
z dnia 29 października 2009r.

Statut Świetlicy Wiejskiej w SkarŜysku Kościelnym
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Świetlica Wiejska w SkarŜysku Kościelnym zwana dalej „Świetlicą” jest placówką
o charakterze kulturalnym.

4. Organem nadzorującym działalność jest
Wójt Gminy SkarŜysko Kościelne, kontrole gospodarki finansowej sprawuje Skarbnik, który
przedkłada stosowne informacje Wójtowi.

2. Świetlica przeznaczona jest dla mieszkańców Gminy SkarŜysko Kościelne, a zwłaszcza
dla dzieci i młodzieŜy.

5. Obszarem działania jest teren sołectwa
SkarŜysko Kościelne.

3. Organem prowadzącym jest Gmina
SkarŜysko Kościelne.

5. Siedziba znajduje się w SkarŜysku Kościelnym, ul. Kolonia 7.
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6. Świetlica działa na podstawie niniejszego Statutu, a jej organizację określa regulamin
zatwierdzony przez Wójta Gminy.

Poz. 3799

7. Obsługę finansowo-księgową świetlicy
prowadzi Urząd Gminy w SkarŜysku Kościelnym.

Cele, zadania i formy działalności
§ 2.1. Celem Świetlicy jest utworzenie bazy do integracji środowiska lokalnego oraz prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej,
rekreacyjnej i sportowej.
2. Świetlica jest miejscem spotkań integrującym środowisko lokalne.
3. Do zadań Świetlicy w szczególności naleŜy:
a) organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieŜy,

b) pomoc w rozwijaniu talentów i uzdolnień
poprzez tworzenie kół zainteresowań,
c) realizacja projektów i programów słuŜących
zdrowemu stylowi Ŝycia, profilaktyka uzaleŜnień,
d) prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i edukacyjnej adresowanej do poszczególnych grup wiekowych
e) rozwój inicjatyw lokalnych,
f) promocja sportu masowego jako formy
zdrowego stylu Ŝycia i spędzania wolnego
czasu,
g) popularyzacja działalności artystycznej.

Struktura i organizacja Świetlicy
§ 3.1. Organami świetlicy są:
a) pracownik Urzędu Gminy, który w zakresie
obowiązków ma nadzór nad działalnością
świetlicy
b) pracownicy świetlicy.

e) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej zgodnie z zatwierdzonym na dany rok
budŜetowy planem finansowym,
f) przestrzeganie przepisów prawa w zakresie
prowadzonej działalności.

2. Do zadań pracownika nadzorującego
działalność świetlicy naleŜy:
a) nadzór nad organizacją pracy i bieŜącą działalnością świetlicy,
b) troska o bazę lokalową i dydaktyczną,
c) ustalenie regulaminu świetlicy,
d) pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na
realizację zadań statutowych,

4. Działalność Świetlicy moŜe być uzupełniana pracą wolontariuszy, wykonywaną pod
nadzorem opiekuna świetlicy lub pracownika.
Celem pracy wolontariuszy jest poszerzenie zakresu oferowanych zajęć, opieka nad dziećmi
oraz bieŜące wsparcie pracowników.
5. Świetlica jest czynna w godzinach określonych w regulaminie.

Prawa i obowiązki pracowników
§ 4.1. Pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje w zaleŜności od rodzaju
zleconych obowiązków oraz właściwą postawę
moralną.
2. Pracownicy mają prawo do:
a) wnoszenia własnych sugestii i wniosków
odnośnie programu oferowanego przez
Świetlicę,
b) wnoszenia uwag i propozycji zmian do regulaminu działalności Świetlicy.
3. Pracownicy świetlicy mają obowiązek:
a) realizować program Świetlicy,

b) przestrzegać i egzekwować zapisy regulaminu Świetlicy,
c) prowadzić określoną dla Świetlicy dokumentację,
d) prowadzić zajęcia rzetelnie, w miarę posiadanej wiedzy i dostępnych środków,
e) tworzyć przyjazną atmosferę Świetlicy,
f) dbać o powierzony sprzęt i lokal Świetlicy,
g) utrzymywać kontakt z sołtysami i radami
sołeckimi, liderami lokalnymi oraz samorządem gminnym,
h) przestrzegać przepisów bhp i p.poŜ.

Prawa i obowiązki osób korzystających ze Świetlicy
§ 5.1. Osoby korzystające świetlicy mają
prawo do:
a) brania udziału w zajęciach oferowanych
przez Świetlicę,
b) rozwijania zainteresowań i uzdolnień

c) korzystania podczas pobytu ze sprzętu i wyposaŜenia dbając o niego,
d) ochrony i poszanowania ich godności oraz
Ŝyczliwego traktowania bez względu na wiek,
przekonania i status społeczny.
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2. Osoby korzystające świetlicy mają obowiązek:
a) właściwie zachowywać się na terenie Świetlicy, zgodnie z regulaminem i normami społecznymi,
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b) dbać o udostępnione mienie,
c) szanować współkorzystających,
d) z szacunkiem odnosić się do pracowników
oraz podporządkowywać się ich decyzjom i
poleceniom.

Zasady gospodarki finansowej
§ 6. Świetlica jest finansowana ze środków
pochodzących z:
a/ budŜetu gminy

b/ opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów
alkoholowych,
c/ dobrowolnych wpłat i darowizn.

Postanowienia końcowe
§ 7. Decyzję o likwidacji Świetlicy podejmuje Rada Gminy w SkarŜysku Kościelnym.
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UCHWAŁA NR XXXVII/202/09
RADY GMINY W SKARśYSKU KOŚCIELNYM
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/145/09 Rady Gminy SkarŜysko Kościelne z dnia 16 lutego
2009r. w sprawie utworzenia świetlicy środowiskowej w sołectwie Świerczek
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit h
i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/145/09
Rady Gminy SkarŜysko Kościelne z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie utworzenia świetlicy środowiskowej w sołectwie Świeczek.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: P. Wiatr
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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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