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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23890 –

Poz. 3898

3898
3898

UCHWAŁA NR XXXIII/289/2009
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Buskiego na rok 2009
Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
oraz art. 184 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu
uchwala, co następuje;
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budŜetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale nr XXV / 215 / 2009 Rady
Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2009
roku w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu
Buskiego na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany;
1/ § 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie;
„§ 3
1) Ustala się deficyt budŜetu powiatu w
wysokości 2 830 109 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z;
- zaciągniętych kredytów w kwocie
1 190 639 zł,
- zaciągniętych poŜyczek w kwocie
228 953 zł,
- inne źródła (wolne środki) 1 410 517 zł.
2) Ustala się przychody budŜetu w wysokości
4 017 809 zł oraz rozchody w wysokości
1 187 700 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”
2/ w § 9 pkt 2 uchwały otrzymuje następujące
brzmienie;
„sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie 2 830 109”.
3/ w § 9 skreśla się pkt 3 uchwały.
4/ załącznik nr 3 zatytułowany „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2009-2011” otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
5/ Załącznik nr 3a zatytułowany „Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

6/ Załącznik nr 4 zatytułowany „Wydatki na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2009 rok” otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej
uchwały.
7/ Załącznik nr 4a zatytułowany „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
nie podlegających zwrotowi na 2009 rok”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do
niniejszej uchwały.
8/ Wprowadza się załącznik nr 4b zatytułowany
„Wydatki bieŜące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, nie podlegających zwrotowi
na 2009 rok” w brzmieniu jak w załączniku nr 7
do niniejszej uchwały.
9/ Załącznik nr 5 zatytułowany „Przychody i
rozchody budŜetu w 2009 r.” otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej
uchwały.
10/ Załącznik nr 8 zatytułowany „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.” otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
11/ Załącznik nr 10 zatytułowany „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na
2009 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
12/ Załącznik nr 12 zatytułowany „Dotacje celowe w 2009 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku-Zdroju.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu: S. Stolarska

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23891 –

Poz. 3898
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/289/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 października 2009 r.

Dochody BudŜetowe
Lp.

Dział

Rozdział

§

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2
600
700
710
754

3
60078
70005
71015
75411

801

80130

851
852
854

85111
85202
85403
85407
85410
Razem

4
2130
2110
2110
6410
6610
8545
6208
6300
2130
8545
8545
8545

Na zmniejszenie

Na zwiększenie
Dochodów

5

6
54 488
20 000
3 666
38 800
2 100
178 874
172 574
14 000
38 242
587 977
686 544
55 966
1 606 169

247 062

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIII/289/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 października 2009 r.

Wydatki BudŜetowe
Lp.

Dział

Rozdział

§

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

2
600
700

3
60078
70005

710

71015

750
754

75095
75411
75495

4
4270
4300
4590
4020
4110
4120
6630
6060
2820
4300
8070
6050
6058
6059
4300
6220
2820
4210
6050
6050
4300
4300
4210
4300
4300

757
801

75702
80130

851
852

80146
85111
85202

852
854

921
926

85218
85410
85415
85446
92105
92605
Razem

Na zmniejszenie

Na zwiększenie
Wydatków

5

6
54 488
10 000
10 000
3 097
493
76
95 000
40 900
5 000
10 000
159 754
188 565
172 574
121 442
23 025
14 000
11 725
26 517
60 000
45 805
20 000
4 338
5 000
6 000
10 000
1 000 991

96 808

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23892 –

Poz. 3898
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/289/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 października 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23893 –

Poz. 3898

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23894 –

Poz. 3898
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIII/289/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 października 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23895 –

Poz. 3898

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23896 –

Poz. 3898
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIII/289/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 października 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok
w złotych
L.p.

I

II

Źródła finansowania
Ogółem wydatki bieŜące
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki majątkowe
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Planowane wydatki budŜetowe na realizację zadań
Wydatki
programu w latach 2010-2011
w roku
budŜetowym
Razem
2010 rok
2011 rok
2009
2010-2011
1 289 967
34 808
239 617
1 015 542
10 918 679
18 253 949
7 060 787
25 314 736
4 153 650
7 332 770
2 774 566
10 107 336
200 000
6 565 029
10 921 179
4 286 221
15 207 400
12 208 646
18 253 949
7 060 787
25 314 736
4 188 458
7 332 770
2 774 566
10 107 336
439 617
0
0
0
7 580 571
10 921 179
4 286 221
15 207 400

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23897 –

Poz. 3898
Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXIII/289/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 października 2009 r.

Dziennik Urzędowy
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– 23898 –

Poz. 3898

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23899 –

Poz. 3898
Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXIII/289/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 października 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23900 –

Poz. 3898
Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXIII/289/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 października 2009 r.

Przychody i rozchody budŜetu w 2009 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
5a.
5b.
5c.
5d.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1)

Treść
2
Przychody ogółem:
Kredyty
PoŜyczki
PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budŜetu UE
Spłaty poŜyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Prywatyzacja pośrednia
Prywatyzacja bezpośrednia
Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa
Pozostałe przychody z prywatyzacji
NadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych
Obligacje
Inne papiery wartościowe
Inne źródła (wolne środki)
Przelewy z rachunku lokat
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty poŜyczek
Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE
Udzielone poŜyczki
Lokaty
Wykup papierów wartościowych
Wykup obligacji
Rozchody z tytułu innych rozliczeń

Klasyfikacja
§
3
§ 952
§ 952

Kwota
2009 r.
4
4 017 809
1 190 639
228 953

§ 903
§ 951
§ 941 do 9441)
§ 941
§ 942

0

§ 943
§ 944
§ 957
§ 911
§ 931
§ 955
§ 994
§ 992
§ 992

2 598 217
1 187 700
1 187 700

§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 971
§ 995

w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w kaŜdym z występujących paragrafów
przychodów osobno

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23901 –

Poz. 3898
Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXIII/289/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 października 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23902 –

Poz. 3898

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23903 –

Poz. 3898
Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXIII/289/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 30 października 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23904 –

Poz. 3898
Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXXIII/289/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 października 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23905 –

Poz. 3898,3899

3898

3899
3899

UCHWAŁA NR XXXIII/290/2009
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie przeniesień w wydatkach budŜetu Powiatu Buskiego w 2009 roku
Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
oraz art. 184 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu
uchwala, co następuje;

-

§ 1. Dokonuje się przeniesień w planie
wydatków budŜetu powiatu buskiego, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku-Zdroju.

§ 2. W uchwale nr XXV/215/2009 Rady
Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2009
roku w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu
Buskiego na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany;

-

1/ Załącznik nr 3a zatytułowany „Zadania
inwestycyjne roczne w 2009 r.” otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
2/ Załącznik nr 12 zatytułowany „Dotacje
celowe w 2009 r.” otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu: S. Stolarska

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23906 –

Poz. 3899
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/290/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 października 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23907 –

Poz. 3899

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23908 –

Poz. 3899

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23909 –

Poz. 3899
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIII/290/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 października 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23910 –

Poz. 3899

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23911 –

Poz. 3899
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/290/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 października 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23912 –

Poz. 3899,3900

3899

3900
3900

UCHWAŁA NR XXXIII/296/2009
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Buskiego
Na podstawie art. 8 pkt 2, art. 20 ust. 2, 3 i 4,
art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm),
Rada Powiatu w Busku-Zdroju uchwala, co następuje:

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) w gospodarstwie jednoosobowym i 75 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

§ 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady
wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Buskiego.

2. Dochód o którym mowa w ust. 1 ustala
się na podstawie dokumentów potwierdzających
jego uzyskanie w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień złoŜenia wniosku.

§ 2.1. Powiatowym zasobem mieszkaniowym gospodaruje Zarząd Powiatu, który podejmuje działania w zakresie prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym.
2. Powiatowym zasobem mieszkaniowym
znajdującym się w obiektach oddanych w trwały
zarząd lub uŜytkowanie jednostce organizacyjnej
powiatu, gospodaruje kierownik tej jednostki.
3. Gospodarowanie powiatowym zasobem mieszkaniowym Zarząd Powiatu moŜe powierzyć zarządcy, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
ze zmianami).
§ 3.1. Lokale wchodzące w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego mogą być wynajmowane osobom, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych a wysokość dochodu gospodarstwa domowego w przeliczeniu
na jedną osobę nie moŜe być większa niŜ 100 %
kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku

3. Za dochód uwaŜać naleŜy dochód określony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 71, poz. 734 ze zm.).
4. Ustalenia zawarte w ust. 1 nie dotyczą
osób będących pracownikami jednostek organizacyjnych powiatu, którym lokale mieszkalne zostały przydzielone na czas trwania stosunku pracy.
§ 4. Przez osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych rozumie się
osoby nie będące właścicielami lub współwłaścicielami innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego i pozostające w trudnych
warunkach mieszkaniowych tj. mieszkających
w lokalu, w którym na jedną osobę uprawnioną
przypada mniej niŜ 10 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie wieloosobowym i 20 m2
w gospodarstwie jednoosobowym, albo zamieszkujące w pomieszczeniach nie nadających
się na stały pobyt ludzi, w stosunku do których
wydana została decyzja właściwego organu
nadzoru budowlanego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23913 –

§ 5. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje
osobom, które nie mają zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych i jednocześnie spełniają jedno
z niŜej wskazanych kryteriów:
1. Zamieszkują w pomieszczeniach znajdujących się w złym stanie technicznym, który
potwierdzony został opinią właściwej osoby,
posiadającej uprawnienia budowlane.
2. Pozbawione zostały mieszkania w wyniku
zdarzenia losowego.
3. Są rodzicami samotnie wychowującymi dzieci lub dziecko.
§ 6.1. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego z zastrzeŜeniem § 2 ust. 2, mogą dokonywać pomiędzy sobą zamiany zajmowanych
lokali oraz dokonywać zamiany lokali z osobami
zajmującymi lokale w innych zasobach.
2. Zamiana lokali moŜe być dokonana wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu
Powiatu.
3. Zarząd Powiatu odmówi zgody na dokonanie zamiany, jeŜeli:
1) którakolwiek z osób ubiegających się o zamianę nie posiada tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.
2) którakolwiek z osób ubiegających się o zamianę zalega z zapłatą czynszu.
§ 7. Rozpoznanie wniosków o najem lokali
mieszkalnych o których mowa w § 2 ust. 1 odbywa się w niŜej określony sposób:
1. Wniosek osoby ubiegającej się o najem lokalu rozpatruje Zarząd Powiatu.
2. JeŜeli do rozpatrzenia wniosku niezbędne
jest przeprowadzenie wizji lokalnej, Przewodniczący Zarządu powołuje w tym celu komisję.
3. Decyzję o przydzieleniu lokalu Zarząd podejmuje w drodze uchwały, mając na uwadze wyłącznie zasady określone w niniejszej
uchwale.
4. Lista osób, którym został przyznany lokal
podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w
siedzibie starostwa przez okres 14-tu dni.
5. Skargi w sprawie przyznania lokali rozpatruje
Zarząd Powiatu.
§ 8.1. Zarząd Powiatu moŜe zawrzeć
umowę najmu z osobami, które pozostały
w lokalu opuszczonym przez najemcę, lub lokalu
w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy pod warunkiem, Ŝe osoby te złoŜą stosowny
wniosek o zawarcie umowy najmu w terminie
30 dni, licząc od dnia opuszczenia lokalu przez
najemcę lub jego śmierci.
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2. Warunkiem zawarcia umowy najmu,
o której wyŜej mowa jest fakt stałego zamieszkiwania przez osoby wymienione w pkt 1 w przedmiotowym lokalu mieszkalnym.
3. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do zawarcia umowy najmu osoby te zobowiązane są do opuszczenia zajmowanego
lokalu w terminie 1-go miesiąca od otrzymania
pisemnego wezwania do jego opuszczenia.
4. W wyjątkowych przypadkach na wniosek zainteresowanej osoby, Zarząd Powiatu moŜe przedłuŜyć termin do opuszczenia lokalu na
okres do sześciu miesięcy.
5. Do dnia opuszczenia lokalu, osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego zobowiązane
są do uiszczenia odszkodowania w wysokości
określonej w art. 18 ust. 1-2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
§ 9. Lokal wchodzący w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego o powierzchni uŜytkowej większej niŜ 80 m2 moŜe być oddany
w najem rodzinie składającej się co najmniej
z 6 osób, spełniających kryteria określone
w § 3 niniejszej uchwały.
§ 10. Najemcami lokali, o których mowa
w § 2 ust. 2 przeznaczonych do wynajmowania
na czas trwania stosunku pracy mogą zostać:
1. Pracownicy zatrudnieni w tych jednostkach
organizacyjnych powiatu.
2. Emeryci lub renciści - byli pracownicy tych
jednostek.
3. Pracownicy innych jednostek organizacyjnych Powiatu, w przypadku zbędności lokali
dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
pracowników danej jednostki organizacyjnej,
w której zarządzie bądź uŜytkowaniu się znajdują, za zgodą Zarządu Powiatu.
§ 11. W przypadku braku osób wymienionych w § 10 dopuszcza się moŜliwość zawarcia
umowy najmu lokalu na czas oznaczony z osobą, która nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i nie jest pracownikiem jednostek
organizacyjnych powiatu, i wnioskuje o zawarcie
umowy na czas oznaczony.
§ 12.1. Wyboru osoby uprawnionej do
najmu lokalu wymienionego w § 10 dokonuje
komisja powołana przez kierownika jednostki
organizacyjnej.
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3) wyposaŜenie budynku i lokalu w urządzenia
techniczne i instalacje oraz ich stan,
4) ogólny stan techniczny budynku,
5) inne czynniki podwyŜszające lub obniŜające
jego wartość uŜytkową.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej
wraz z komisją ustala kryteria najmu lokalu, dostosowując je do warunków danej jednostki.
3. Umowę najmu z najemcą lokalu zawiera kierownik jednostki organizacyjnej.

§ 14. W sprawach nie uregulowanych
w niniejszej Uchwale stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266
z późn. zm.).

4. Pracownik jednostki organizacyjnej,
z którym rozwiązano umowę o pracę, z wyjątkiem przejścia na rentę lub emeryturę jest zobowiązany do opuszczenia zajmowanego lokalu
w terminie trzech miesięcy od dnia ustania stosunku pracy.
§ 13.1. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni uŜytkowej lokali stanowiących własność Powiatu Buskiego ustala Zarząd Powiatu w formie
uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się
Zarządowi Powiatu i kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.
§ 16. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Stawki czynszu ustala się z uwzględnieniem czynników podwyŜszających lub obniŜających ich wartość uŜytkową, a w szczególności:
1) połoŜenie budynku,
2) połoŜenie lokalu w budynku,

Przewodniczący Rady Powiatu: S. Stolarska
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UCHWAŁA NR XXXIII/298/2009
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/212/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2008 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budŜetu Powiatu Buskiego
niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12
pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 z późn. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r.
nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 145, 146,
art. 184 ust.1 pkt 2 lit. a oraz art. 190 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIV/212/2008 Rady
Powiatu w Busku-Zdroju z 31 grudnia 2008 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
przekazywanych z budŜetu Powiatu Buskiego
niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Niniejsza uchwała określa tryb
udzielania szkołom i placówkom, o których

mowa w § 2 pkt 7 i 10, dotacji z budŜetu Powiatu Buskiego, sposób rozliczania tych dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości
ich wykorzystywania.”,
2) § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) szkole - naleŜy przez to rozumieć niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły
publicznej, o której mowa w art. 90 ust.
2 ustawy o systemie oświaty,”,
3) § 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) transzy dotacji (DT) - naleŜy przez to rozumieć miesięczną kwotę przekazywaną
szkole lub placówce w formie zaliczkowej, obliczaną według wzoru:
DT = SD x U + RD
gdzie:
SD = stawka dotacji naleŜna na jednego
ucznia miesięcznie ustalona dla danego
typu lub rodzaju szkoły albo placówki,
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U = liczba uczniów danej szkoły lub placówki zgłoszona przez organ prowadzący w miesiącu, w którym wypłacana jest
transza dotacji, w/g stanu na pierwszy
dzień tego miesiąca,
RD = rozliczenie dotacji na podstawie
liczby uczniów - ustalone zgodnie z pkt 24
- za miesiąc poprzedzający przekazanie
transzy dotacji,”,
§ 2 pkt 24 otrzymuje brzmienie:
„24) rozliczeniu dotacji na podstawie liczby
uczniów (RD) - naleŜy przez to rozumieć
róŜnicę między dotacją naleŜną szkole
lub placówce za miesiąc sprawozdawczy, zgodnie z rzeczywistą liczbą
uczniów, a dotacją naliczoną za ten miesiąc na podstawie liczby uczniów w/g
stanu na pierwszy dzień tego miesiąca,
obliczaną według wzoru:
RD = (UR - U) x SD
gdzie:
UR = rzeczywista liczba uczniów szkoły
lub placówki w miesiącu sprawozdawczym, ustalona zgodnie z pkt 12,
U = liczba uczniów danej szkoły lub placówki zgłoszona przez organ prowadzący w miesiącu sprawozdawczym, w/g
stanu na pierwszy dzień tego miesiąca,
SD = stawka dotacji naleŜna na jednego
ucznia miesięcznie ustalona dla danego
typu lub rodzaju szkoły albo placówki,”,
§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Dotacja przysługuje szkole lub
placówce, o której mowa w § 2 pkt 7 i 10,
funkcjonującej na terenie Powiatu Buskiego
w okresie dotowania, pod warunkiem złoŜenia organowi dotującemu przez organ prowadzący - w terminie określonym w art. 90
ust. 2a, 3 i 3a ustawy o systemie oświaty wniosku o dotację, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”,
§ 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do czasu ustalenia stawek dotacji
dla poszczególnych typów i rodzajów szkół
lub placówek obowiązujących w danym roku
budŜetowym, transze dotacji są przekazywane według stawek dotacji określonych dla
roku poprzedzającego okres dotowania. Po
ustaleniu stawek dotacji obowiązujących
w danym roku budŜetowym, transze dotacji
wypłacone według stawek określonych dla
roku poprzedzającego okres dotowania podlegają stosownemu wyrównaniu.”,
§ 6 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) złoŜenie organowi dotującemu rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 7 ust. 1
pkt 1,”,
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8) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7.
1. Organ prowadzący jest zobowiązany do
przedkładania organowi dotującemu:
1) comiesięcznego rozliczenia dotacji na
podstawie liczby uczniów za dany
miesiąc sprawozdawczy, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, w terminie do 15 dnia
miesiąca następującego po miesiącu
sprawozdawczym,
2) rozliczenia wykorzystania dotacji za
okres dotowania, zgodnie z art. 90
ust. 3d ustawy o systemie oświaty, w
terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono
dotacji, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
polega na ustaleniu - zgodnie z § 2 pkt 24 róŜnicy pomiędzy dotacją naleŜną szkole
lub placówce za miesiąc sprawozdawczy,
zgodnie z rzeczywistą liczbą uczniów,
a dotacją naliczoną za ten miesiąc na
podstawie liczby uczniów w/g stanu na
pierwszy dzień tego miesiąca.
3. W miesiącu następującym po miesiącu
sprawozdawczym organ dotujący przekazuje szkole lub placówce transzę dotacji
z uwzględnieniem rozliczenia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1.
4. W przypadku niedokonania rozliczenia,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, organ dotujący wzywa organ prowadzący do dokonania tego rozliczenia lub usunięcia
uchybień w wyznaczonym terminie.
5. W przypadku niedokonania rozliczenia,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w wymaganym terminie, organ dotujący wzywa
organ prowadzący do dokonania tego
rozliczenia i wyznacza jego termin.
6. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienaleŜnie lub w
nadmiernej wysokości podlega zwrotowi
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w
terminie do 28 lutego roku nastepującego po roku, w którym udzielono dotacji.
Odsetki nalicza się od dnia przekazania
dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub od dnia stwierdzenia
nieprawidłowości naliczenia lub nienaleŜnego pobrania dotacji.”,
9) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.
1. Organ dotujący moŜe przeprowadzać
kontrolę prawidłowości wykorzystania
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dotacji przekazanych z budŜetu Powiatu
Buskiego stosownie do treści art. 90
ust. 3d, 3e i 3g ustawy o systemie oświaty.
Kontrolę, o której mowa w ust. 1, w imieniu organu dotującego przeprowadzają
upowaŜnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, zwani w dalszej części uchwały „kontrolującymi”.
O zamiarze przeprowadzenia kontroli,
o której mowa w ust. 1, kontrolujący powiadamiają organ prowadzący. Organ
prowadzący jest zobowiązany poinformować kontrolujących o miejscu przechowywania dokumentacji, o której mowa w art. 90 ust. 3f ustawy o systemie
oświaty.
Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów,
pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń oraz opinii rzeczoznawców zebranych w toku postępowania kontrolnego.
Z przeprowadzonej kontroli, o której mowa
w ust. 1, sporządza się protokół, który
otrzymuje i podpisuje kierownik kontrolowanego podmiotu.
Kierownik kontrolowanego podmiotu moŜe odmówić podpisania protokołu, składając wyjaśnienie na piśmie o przyczynach tej odmowy.
W przypadku odmowy, o której mowa
w ust. 6, kontrolujący dokonują weryfikacji jej przyczyn i w razie potrzeby podejmują czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być
dokonane zmiany w protokole kontroli.
W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazują na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu.
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9. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządzają wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski kierowane do organu prowadzącego.
10. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest
obowiązany w terminie określonym w
wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić
organ dotujący o realizacji wniosków pokontrolnych.”,
10) Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/212/2008
Rady Powiatu w Busku-Zdroju z 31 grudnia
2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budŜetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym otrzymuje brzmienie
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
11) Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/212/2008
Rady Powiatu w Busku-Zdroju z 31 grudnia
2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budŜetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym otrzymuje brzmienie
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
12) Dodaje się załącznik nr 3 do uchwały
nr XXIV/212/2008 Rady Powiatu w BuskuZdroju z 31 grudnia 2008 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budŜetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Powiatu: S. Stolarska
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/298/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 października 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIII/298/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 października 2009 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/298/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 października 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/300/2009
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/274/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009 r.
w sprawie upowaŜnienia dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do
zwiększania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12
pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 30
ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.), po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski uchwala się, co następuje:

wych jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do zwiększania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom wprowadza się następującą zmianę:
1) w § 1 skreśla się ust. 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz dyrektorom oświatowych
jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. W Uchwale nr XXXI/274/2009 Rady
Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009 r.
w sprawie upowaŜnienia dyrektorów oświato-

Przewodniczący Rady Powiatu: S. Stolarska
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UCHWAŁA NR 345/LV/09
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;
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, 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)
i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity:
1
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za uŜytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z
20.07.1999).

Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1.1. Określa się roczne stawki podatku
od nieruchomości w następujących wysokościach:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,00 zł od 1 ha powierzchni,
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 525

– 23921 –

Poz. 3903,3904

czeń zdrowotnych - 4,00 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 3,40 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej;
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 0,23 zł od 1 m2
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,55 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,50 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł
od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świad-

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązywać będzie od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Foksa

3903
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UCHWAŁA NR 346/LV/09
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591; 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; 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), art. 15 i 19 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
1

/ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za uŜytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczo członkostwa w Unii ne w niniejszej ustawie
- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej
- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847; z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463; z 2009r. 56, poz. 458) oraz art. 47
§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8,
poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143,
poz. 1199; z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz.
708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007r.
Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz.
818, Nr 225, poz. 1671; z 2008r. Nr 118, poz. 745,
Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz.
1316, 1318 i 1320; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 44,
poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168,
poz. 1323) zarządza się co następuje:
§ 1.1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:
1) przy sprzedaŜy ze stołu, straganu,
a) do 2,50 m długości
- 40,00 zł.
b) do 5,00 m długości
- 60,00 zł.
c) od 5,00 m i więcej
- 200,00 zł
2) przy sprzedaŜy z samochodu osobowego,
wózka ręcznego, z kosza i ręki,
- 7,00 zł
3) przy sprzedaŜy z innych samochodów, przyczep, naczep,
- 20,00 zł
4) przy sprzedaŜy z innych miejsc z wyłączeniem
budynków lub części budynków
- 30,00 zł
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§ 2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaŜy
właściwa jest więcej niŜ jedna stawka opłaty
targowej, stosuje się stawkę wyŜszą.

Poz. 3904,3905

2. Inkasent pobierający opłatę targową
odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie
do 5 kaŜdego miesiąca za miesiąc poprzedni na
rachunek Gminy Chęciny.

§ 3.1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 219/XXXVII/08
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 01 grudnia
2008r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia.

2. Inkasentem opłaty targowej wyznacza
się Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach.
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej
jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaŜ.

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązywać będzie od 1 stycznia 2010r.

§ 5.1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso
opłaty targowej w wysokości 30 % pobranych i
terminowo odprowadzanych kwot.

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Foksa
3904

3905
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UCHWAŁA NR 347/LV/09
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień
od tego podatku na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust 1,
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591; 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 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172,
poz. 1441; 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) i art. 10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(1) (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008r.
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. W sprawie pobierania opłat za uŜytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.

Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz.
1463; z 2009r. Nr 56, poz. 458), - uchwala się,
co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od środków transportowych na 2010 rok:
1) od samochodów cięŜarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 656,00 zł.
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie
- 1056,00 zł.
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton
- 1206,00 zł.
2) od samochodów cięŜarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton
w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub
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przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
- 1.356,00 zł.
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie
- 1.456,00 zł.
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton
- 1.506,00 zł.
4) od ciągników siodłowych i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton
w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniŜej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego - 1106,00 zł.
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-

Poz. 3905

wadzoną przez podatnika podatku rolnego,
według stawek określonych w załączniku Nr 3
do niniejszej uchwały;
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w
zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niŜ 30 miejsc
- 1.406,00 zł.
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc
- 1.806,00 zł.
§ 2. Podatek od środków transportowych
płatny jest w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
§ 3. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych:
1. środki transportowe słuŜące ochronie przeciwpoŜarowej, z wyjątkiem określonych w art. 8
pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
2. autobusy słuŜące wyłącznie do dowozu dzieci
do szkół, będące własnością gminy oraz w posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązywać będzie od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Foksa
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Załączniki do uchwały Nr 347/LV/09
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 30 listopada 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 3

3905

3906
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UCHWAŁA NR 348/LV/09
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 220/XXXVII/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 01 grudnia 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;

z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 13,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.
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Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r.
Nr 172, poz. 1441; 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. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969, nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz.
1825, nr 245, poz. 1775; z 2007r. Nr 109, poz. 747;
z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz.1655; z 2009r.
nr 56, poz. 458) zarządza się, co następuje;

Poz. 3906,3907

z dnia 01 grudnia 2008r. w sprawie obniŜenia
ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku
rolnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązywać będzie od 1 stycznia 2010 roku.

§ 1. Uchyla się w całości Uchwałę
nr 220/XXXVII/08 Rady Miejskiej w Chęcinach

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Foksa
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UCHWAŁA NR LI/385/09
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE
z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich;
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187

(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844) z późniejszymi
zmianami Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące w 2010 roku na terenie Gminy Jędrzejów:
I. Od budynków lub ich części:
z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie -z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie
specjalne.

LP
1.
2.

3.
4.
5.

Mieszkalnych
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
a) o powierzchni do 100 m2
b) o powierzchni powyŜej 100 m2
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego

Stawka od 1 m2 powierzchni
uŜytkowej
0,50 zł

17,06 zł
17,77 zł
9,54 zł
4,10 zł
6,58 zł

II. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 oraz ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
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III. Od gruntów:
Stawka od 1 m2 powierzchni

LP
1.
2.

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego

IV. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych - 4,04 zł od 1 ha powierzchni.

0,66 zł
0,15 zł

w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010 roku.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz ogłoszeniu

Przewodniczący Rady Miejskiej: P. Błaszkiewicz

3907

3908
3908

UCHWAŁA NR LI/386/09
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE
z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. ObniŜa się cenę skupu Ŝyta do celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 20 października 2009 roku w sprawie
średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2009 roku. (M.P. Nr 68, poz. 886)
z kwoty 34,10 zł za 1 dt do kwoty 26,00 zł za 1 dt.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/245/08
Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 5 grudnia
3908

2008 roku w sprawie w sprawie obniŜenia ceny
skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej: P. Błaszkiewicz
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UCHWAŁA NR LI/387/09
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE
z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie
specjalne.

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych na rok 2010 wykazane
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez
rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych, oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010 roku
Przewodniczący Rady Miejskiej: P. Błaszkiewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LI/387/09
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 3 grudnia 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych na 2010 rok
1. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyŜej 3,5 tony i poniŜej 12 ton:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 729,00 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9,00 ton włącznie
- 1.037,00 zł
Liczba osi i dmc w tonach
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

c) powyŜej 9,00 ton do poniŜej 12 ton
- 1.342,00 zł
2. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton:

Stawka podatku w złotych
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia osi
pneumatycznym lub zawieszeniem
jezdnych
uznanym za równowaŜne
Liczba osi dwie
819,00
1.831,00
819,00
1.831,00
819,00
1.831,00
819,00
1.831,00
Liczba osi trzy
819,00
1.831,00
1.500,00
2.318,00
1.500,00
2.318,00
1.500,00
2.318,00
1.500,00
2.318,00
1.500,00
2.318,00
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Liczba osi cztery i więcej
12
25
27
29
31

25
27
29
31

1.952,00
2.149,00
2.563,00
2.563,00
2.563,00

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- od 3,5 tony i mniej niŜ 12 ton 1.220,00 zł.
Liczba osi i dmc zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12
18
25
31
38

18
25
31
38

12
40

40

12
40

40

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Liczba osi dwie
489,00
854,00
854,00
1.428,00
1.428,00
Liczba osi trzy
2.074,00
2.694,00
Liczba osi cztery i więcej
2.074,00
2.694,00

Liczba osi i dmc zespołu pojazdów:
naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy)
w tonach
Mniej niŜ

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
611,00
1.342,00
1.342,00
2.153,00
2.467,00
2.151,00
2.785,00
2.151,00
2.785,00

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:

Stawka podatku w złotych
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Liczba osi jedna
611,00
611,00
611,00
Liczba osi dwie
1.160,00
1.160,00
1.465,00
1.465,00
Liczba osi trzy i więcej
799,00
953,00

7. Autobusy w zaleŜności od liczby miejsc
do siedzenia:
3909

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton:

Stawka podatku w złotych

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
- od 7 ton i poniŜej 12 ton
733,00

Nie mniej niŜ

1.962,00
2.687,00
2.687,00
2.785,00
2.785,00

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
854,00
854,00
854,00
1.402,00
1.402,00
1.701,00
1.999,00
1.113,00
1.769,00

a) mniejszej niŜ 30 miejsc
854,00
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1.648,00
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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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