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UCHWAŁA NR XXXVIII/284/2009
RADY MIEJSKEJ W ĆMIELOWIE
z dnia 4 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w uchwale budŜetowej oraz w budŜecie na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 184 ust. 1, pkt 1-15 i ust. 2 Ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 249 , poz.
2104 z późn. zmianami)
§ 1. Rada Miejska w Ćmielowie postanawia dokonać zmian w budŜecie Miasta i Gminy
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Rada Miejska w Ćmielowie postanawia
zmniejszyć przychody budŜetu Miasta i Gminy
w Ćmielowie o kwotę: 640 000,00 zł., z tego:
- § 903 o zmniejszyć o kwotę: 540 000,00 zł.
- § 952 o zmniejszyć o kwotę: 100 000,00 zł.

§ 3. Rada Miejska w Ćmielowie postanawia dokonać zmian w uchwale Nr XXIX/221/2009
Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 stycznia
2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta
i Gminy na rok 2009, jak niŜej:
1) § 4 do uchwały budŜetowej przyjmuje następujące brzmienie:
„1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości 4 135 713 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wpływów ze sprzedaŜy papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
w kwocie - 0 zł,
2) zaciąganych
kredytów
w
kwocie
- 2 100 590 zł,
3) poŜyczek w kwocie - 1 060 000 zł,
4) wpływów z prywatyzacji majątku gminy
w kwocie - 0 zł,
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5) nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych
w kwocie - 430 000 zł,
6) wolnych środków, jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym
budŜetu gminy wynikającej z rozliczeń
kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych
w kwocie - 545 123 zł.
2. Przychody budŜetu w wysokości
4 318 237 zł, rozchody w wysokości 182 524 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.”
2) § 10 pkt. 2) do uchwały budŜetowej przyjmuje następujące brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz kredytów i poŜyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu
budŜetu - w kwocie 3 000 000 zł; w tym
kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe
zaciągane /emitowane/ w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej - w kwocie
2 000 000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu
budŜetu - w kwocie 3 160 590 zł; w tym
kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe
zaciągane /emitowane/ w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej - w kwocie
1 060 000 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów - w kwocie 182 524 zł; w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej
z podmiotem dysponującym funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej - w kwocie 82 344 zł.”
3) Załącznik Nr 3 do uchwały budŜetowej „Limity wydatków na wieloletnie programy in-

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Poz. 4152

westycyjne w latach 2009-2011 przyjmuje
brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały
Załącznik Nr 3a do uchwały budŜetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.” przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
Załącznik Nr 4 do uchwały budŜetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej (...)” przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
Załącznik Nr 4 a do uchwały budŜetowej
„Wydatki majątkowe na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, nie podlegających zwrotowi
na 2009 rok” przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
Załącznik Nr 5 do uchwały budŜetowej
„Przychody i rozchody budŜetu w 2009 r.”
przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 6 do
niniejszej uchwały.
Załącznik Nr 7 do uchwały budŜetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowaną na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.” przyjmuje brzmienie,
jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały
Załącznik Nr 11 do uchwały budŜetowej „Dotacje podmiotowe w 2009 r.” przyjmuje
brzmienie, jak załącznik Nr 8 do niniejszej
uchwały
Załącznik Nr 12 do uchwały budŜetowej „Dotacje celowe” przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: M. Gierczak
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/284/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 4 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVIII/284/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 4 listopada 2009 r.
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIX/221/2009
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 22 stycznia 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 547

– 24821 –

Poz. 4152

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 547

– 24822 –

Poz. 4152
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVIII/284/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 4 listopada 2009 r.
Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XXIX/221/2009
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 22 stycznia 2009r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVIII/284/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 4 listopada 2009 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIX/221/2009
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 22 stycznia 2009r.

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

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

Wydatki
w roku
budŜetowym
2009
120 028,00
12 604,00
5 400,00
102 024,00
3 563 953,00
1 700 077,00
0,00
1 863 876,00
3 683 981,00
1 712 681,00
5 400,00
1 965 900,00

Planowane wydatki budŜetowe na realizację
zadań programu w latach 2010-2012
2010 rok

2011 rok

0,00
0,00
0,00
0,00
8 276 589,07
5 472 077,43
0,00
2 804 511,64
8 276 589,07
5 472 077,43
0,00
2 804 511,64

0,00
0,00
0,00
0,00
3 921 725,00
3 421 349,00
0,00
500 376,00
3 921 725,00
3 421 349,00
0,00
500 376,00

2012
0,00
0,00
0,00
0,00
99 554,00
22 253,00
0,00
77 301,00
99 554,00
22 253,00
0,00
77 301,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 547

– 24824 –

Poz. 4152
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVIII/284/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 4 listopada 2009 r.
Załącznik nr 4a
do Uchwały nr XXIX/221/2009
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 22 stycznia 2009r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVIII/284/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 4 listopada 2009 r.
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIX/221/2009
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 22 stycznia 2009r.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVIII/284/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 4 listopada 2009 r.
Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXIX/221/2009
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 22 stycznia 2009r.
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXVIII/284/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 4 listopada 2009 r.
Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXIX/221/2009
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 22 stycznia 2009r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.
w złotych
Lp.

Dział

Rozdział

1
1.
2.
3.
4.
5.

2
801
801
801
921
921

3
80101
80103
80104
92109
92116

Kwota
dotacji
5
185 209
19 192
41 613
255 000
95 000
596 014

Nazwa instytucji
4
Szkoła Podstawowa w Podgórzu
Szkoła Podstawowa w Podgórzu
Niepubliczne Przedszkole w Podgórzu
Dom Kultury w Ćmielowie
Biblioteka Publiczna w Ćmielowie
Ogółem

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXVIII/284/2009
Rady Miejskej w Ćmielowie
z dnia 4 listopada 2009 r.
Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXIX/221/2009
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 22 stycznia 2009r.

Dotacje celowe
w złotych
Lp. Dział Rozdział
1

2

3

1

600

60013

2

600

60014

3

600

60014

4

630

63003

5

754

75495

6

801

80195

7
8

852
926

85295
92605

Nazwa zadania

Jednostka otrzymująca dotację

4
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 755: Ostrowiec OŜarów (zadanie inwestycyjne)
Remont dróg powiatowych: Buszkowice w kierunku
Kol. Wojnowice, Drzenkowice, Piaski Brzóstowskie,
Wojnowice i chodników: Piaski Brzostowskie i
Ćmielów - ul. Jastkowska
Odbudowa mostu w m. Ruda Kościelna (zadanie
inwestycyjne)
Promocja gminy poprzez upowszechnianie turystyki
Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w
ruchu drogowym
Pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w
Ćmielowie
Wsparcie organizacji z sektora pomocy spolecznej
przekazujących nieodplatnie Ŝywność
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Ogółem

5
Województwo Świętokrzyski -ŚZDW

Kwota
dotacji
5
329 000
346 000

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

220 000

wyłoniony w drodze konkursu

2 000

wyłoniony w drodze konkursu

2 000

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
wyłoniony w drodze konkursu
wyłoniony w drodze konkursu

20 000
2 000
75 000
996 000

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŜące i nienaleŜące do sektora fin. publ. w 2009 r.
realizowanych w trybie ustawy o poŜytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać „wyłoniona
w drodze konkursu”
4152
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4153
4153

UCHWAŁA NR XXXVI/249/2009
RADY GMINY W NAGŁOWICACH
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie gminy Nagłowice
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18
ust. 3 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz.. U. z 2005r Nr 236
poz. 2008 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku
w sprawie szczegółowego sposobu określenia
wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U.
z 2006r Nr 5 poz. 3) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien
spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie
odbierania stałych odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nagłowice w
brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Zezwolenia wydane przed wejściem
w Ŝycie niniejszej uchwały, a spełniające warunki określone w załączniku do uchwały, nie tracą
waŜności.

§ 3. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie
wydane na podstawie Zarządzenia Nr 30/2006
Wójta Gminy Nagłowice z dnia 16 października
2006r. w sprawie wymagań, jakie powinien
spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nagłowice, zobowiązani
są do przystosowania przedsiębiorstwa i wypełnienia wymogów określonych w załączniku do
uchwały, w terminie 6 miesięcy od daty jej obowiązywania.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez
podanie jej do publicznej wiadomości na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publiczne oraz w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Lelonek
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Załącznik do Uchwały nr XXXVI/249/2009
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 12 listopada 2009 r.

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nagłowice powinien spełniać następujące warunki:
1) w zakresie otrzymania zezwolenia złoŜy wniosek zgodnie z wymaganiami określonymi
w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008
z późn. zm.), oraz załączy do niego następujące dokumenty:
a) stwierdzające, Ŝe wnioskujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4, art. 14
ust. 5, art 75 ust. 1 pkt. 12. ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.
Nr 155, poz. 1095 z późn. zm..),
b) zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
c) stwierdzające niekaralność za przestępstwa wymienione w Rozdziale XXXVI Kodeksu Karnego,
d) potwierdzające wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia, niezbędne do
świadczenia usług z zakresu zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych,
e) świadczące o dysponowaniu potencjałem finansowym, kadrowym i technicznym do prowadzenia odpowiedniej ewidencji i dokumentacji odbieranych odpadów i przekazywania ich do gminy
zgodnie z aktualnymi wymogami ustawowymi oraz umoŜliwiające zorganizowanie i uruchomienie lokalnych punktów
odbioru selektywnego odpadów,
f) potwierdzające dysponowanie odpowiednim sprzętem transportowym i informatycznym wraz z oprogramowaniem
i pozostałym, który zapewni moŜliwość
realizacji systemu gospodarowania odpadami zapisanymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Nagłowice oraz
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nagłowice
g) potwierdzające moŜliwość korzystania
z pojazdów uwzględnionych we wniosku
(np. kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy leasingu, dzierŜawy),
h) aktualne badania techniczne pojazdów,
i) potwierdzające moŜliwości korzystania
z nieruchomości wykorzystywanej jako

baza transportowa (np. kserokopia aktu
własności, dzierŜawy, uŜytkowania wieczystego),
j) oświadczenie lub dokument, z którego
wynika, Ŝe wnioskujący posiada własną
myjnię lub sprzęt myjący, ewentualnie
korzysta z usług innego podmiotu w zakresie mycia i dezynfekcji posiadanego
sprzętu,
k) potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa
w art. 9 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity
z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz.251 z późn. zm.):
- dla zmieszanych odpadów komunalnych - potwierdzenie gotowości przyjęcia odpadów na Składowisko Odpadów.
2. w zakresie dysponowania pojazdami:
- pojazdy uŜyte do realizacji usługi muszą
być sprawne technicznie, estetyczne,
oznakowane w sposób trwały poprzez
podanie: nazwy, adresu oraz telefonu firmy,
- konstrukcja pojazdów i zastosowane zabezpieczenia powinny skutecznie uniemoŜliwiać pylenie i rozwiewanie odpadów,
- pojazdy powinny być dostosowane do
pojemników lub mocnych worków foliowych do zbierania odpadów oraz
spełniać standardy techniczne określone
w przepisach szczególnych,
3. w zakresie wyposaŜenia bazy:
- nieruchomość powinna być zabezpieczona przed dostępem osób postronnych, mieć wyznaczone miejsca parkowania pojazdów, miejsca gospodarowania odpadami, oraz spełniać wymagania
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpoŜarowe, sanitarne oraz budowlane,
- nieruchomość powinna być wyposaŜona
w urządzenia, instalacje zapewniające
gospodarowanie odpadami wyselekcjonowanymi w sposób wykluczający wprowadzeniu do odpadów dodatkowych zanieczyszczeń, przemieszczaniu się odpadów, a takŜe gwarantujący bezpieczeństwo osobom mającym kontakt z tymi
odpadami,
4. w zakresie pojemników i worków:
- przedsiębiorca zapewni właścicielom nieruchomości - jeŜeli to wynika z warun-
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ków umowy zawartej między stronami moŜliwość zakupu, dzierŜawy lub innego
rodzaju korzystania z urządzeń przeznaczonych do gromadzenia i selektywnej
zbiórki odpadów, o pojemności odpowiadającej ustalonej częstotliwości odbioru odpadów,
- wyposaŜenie nieruchomości w pojemnik, kontener, opakowanie, przeznaczone
do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów powinno nastąpić nie później niŜ w ciągu jednego miesiąca licząc
od daty zawarcia umowy. Pojemniki lub
worki powinny być szczelne, sprawne t
techniczne, estetyczne i zawierać logo
przedsiębiorcy,
5. w zakresie gospodarowania odpadami:
- przedsiębiorca wykaŜe, Ŝe zaproponowane przez niego gospodarowanie odpadami polegające na sortowaniu bądź
kompostowaniu odpadów komunalnych
w oparciu o własne urządzenia i instalacje przed przekazaniem odpadów do
miejsc ich dalszego odzysku lub unieszkodliwieniu będzie zgodne z załoŜeniami
art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U.
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),
- przedsiębiorca musi po uzyskaniu zezwolenia zapewnić ograniczanie ilości
odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, a takŜe osiąganie w kolejnych latach wskaźniki odzysku i recyklingu odpadów określonych w
odrębnych przepisach poprzez organizację systemu segregacji surowców wtórnych: szkła, tworzyw sztucznych, metali
itp. wytwarzanych w gospodarstwach
usługobiorców,
6. w zakresie umowy o świadczenie usług:
a) przedsiębiorca zawrze umowę na odbiór
odpadów komunalnych od usługobiorców, w której uzgodnione zostaną m.in.
opłaty za świadczenie usług oraz terminy
ich wykonywania.
Odbiór odpadów poza ustalonym harmonogramem wywozu moŜe być dokonany w przypadku dodatkowego zlecenia
usługobiorcy,
b) umowa o świadczeniu usług powinna
precyzować kto będzie odpowiedzialny
za: wyposaŜenie nieruchomości w pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, a takŜe pojemnik,
kontener lub opakowanie, na pozostałe
wyselekcjonowane odpady, dezynfekcję
miejsc magazynowania odpadów, miejsc
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ustawionych pojemników oraz dezynfekcję
po zakończeniu działalności przedsiębiorcy,
bieŜące utrzymanie miejsc gromadzenia
odpadów w naleŜytym stanie estetycznoporządkowym,
zawierać informację o posiadaniu decyzji
zezwalającej na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych wraz z przywołaniem jej znaku,
daty wydania oraz okresu obowiązywania,
c) ewidencja umów powinna zawierać następujące dane:
imię i nazwisko lub nazwa właściciela
nieruchomości,
adres właściciela nieruchomości,
datę zawarcia umowy,
rodzaj (kod) odbieranych odpadów,
częstotliwość odbioru,
pojemność pojemnika,
d) przedsiębiorca wykonujący usługę ma
obowiązek wystawiania rachunku, a na
Ŝądanie właściciela nieruchomości, wystawia faktury VAT za usuwanie odpadów z wyszczególnieniem rodzaju i ilości
usuniętych odpadów komunalnych,
7. w zakresie wymagań sanitarnych i ochrony
środowiska:
- pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny być poddawane systematycznemu myciu i dezynfekcji. Częstotliwość i zakres ww. zabiegów powinny zapewniać świadczenie usług w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uciąŜliwościami i zanieczyszczeniem środowiska,
- przedsiębiorca zapewni wykonanie usług
w zakresie dezynfekcji urządzeń do gromadzenia odpadów, boksów i ich bezpośredniego otoczenia, jeśli uwzględnia
powyŜsze umowa o świadczenie usług
zawarta między stronami,
- na wyposaŜeniu pojazdów musi znajdować się podręczny sprzęt do uprzątnięcia
odpadów rozsypanych w trakcie prowadzonych prac,
- przedsiębiorca wyposaŜy pracowników w
stosowne środki i odzieŜ ochrony osobistej,
- przedsiębiorca usunie urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów po
zakończeniu działalności, jeśli stanowią
one jego własność oraz pozostawi miejsca, na których świadczone były usługi w
odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnymi niezagraŜającym środowisku
naturalnemu, jeśli precyzuje powyŜsze
umowa o świadczenie usług,
8. w zakresie udostępniania ewidencji umów i
dowodów świadczenia usług przedsiębiorca
zobowiązany jest do:
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a) prowadzenia ewidencji zawartych umów,
która winna zawierać adres właściciela
nieruchomości, harmonogram wywozu,
nr umowy oraz rodzaj zbieranych odpadów komunalnych wg kodów zgodnych
z klasyfikacją odpadów jak w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września
2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.
Nr 112, poz. 1206),
b) udostępnienia ewidencji umów i dowodów świadczenia usług oraz umoŜliwienia przeprowadzenia kontroli z zakresu
prowadzonej działalności objętej wydanym zezwoleniem pracownikowi Urzędu
Gminy w Nagłowicach, posiadającemu
imienne upowaŜnienia Wójt Gminy Nagłowice
c) sporządzenia i przekazania Wójtowi Gminy
Nagłowice, zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w terminie do 15 dnia po upływie kaŜdego
miesiąca, wykazu właścicieli z którymi
w poprzednim miesiącu zawarł umowy
na odbieranie odpadów komunalnych
oraz wykazu właścicieli nieruchomości,
z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu (powinny one zawierać: imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości),
d) sporządzenia i przekazania Wójt Gminy
Nagłowice zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w
terminie do końca pierwszego kwartału
za poprzedni rok kalendarzowy informacji dotyczącej: masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Nagłowice, sposobów zagospodarowania poszczególnych
rodzajów odebranych odpadów komunalnych, masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji składowanych
na składowisku odpadów, masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowalnych na składowisku odpadów i sposobów lub sposobu
ich zagospodarowania,
e) na wezwanie - okazywać kopie kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów,
f) nie przekraczania górnej stawki opłaty za
wykonaną usługę przyjętą przez Radę
Gminy w Nagłowicach na dany rok.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróŜnianie zbiorników
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bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Nagłowice powinien spełniać następujące warunki:
1. w zakresie otrzymania zezwolenia złoŜy
wniosek, który spełnia wymogi określone w
art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008
z późn. zm.) oraz załączyć do wniosku następujące dokumenty:
stwierdzające, Ŝe wnioskujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4, art. 14 ust. 5,
art. 75 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm),
b) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
c) stwierdzające niekaralność za przestępstwa wymienione w Rozdziale XXXVI Kodeksu Karnego,
d) potwierdzenie dysponowaniem pojazdami
uwzględnionymi we wniosku (np. kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy
leasingu, dzierŜawy),
e) aktualne badania techniczne pojazdów,
f) potwierdzające moŜliwości korzystania
z nieruchomości wykorzystywanej jako
baza transportowa (np. kserokopia aktu
własności, dzierŜawy, uŜytkowania wieczystego),
g) zapewniające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez Oczyszczalnię Ścieków.
2. w zakresie dysponowania pojazdami:
a) pojazdy uŜyte do realizacji usług muszą
być sprawne technicznie, estetyczne, oznakowane w sposób trwały poprzez podanie: nazwy, adresu oraz telefonu firmy,
b) konstrukcja pojazdów i zastosowane zabezpieczenia powinny skutecznie uniemoŜliwiać przedostawanie się nieczystości płynnych na zewnątrz,
c) pojazdy będą spełniały wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w
sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).
3. w zakresie wyposaŜenia bazy:
a) nieruchomość przeznaczona pod bazę
transportową będzie:
- posiadała wyznaczone miejsca do
parkowania pojazdów,
- zabezpieczona przed dostępem osób
postronnych,
- spełniała wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpoŜarowe, sanitarne oraz budowlane,
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4. w zakresie umowy o świadczenie usług:
a) przedsiębiorca zawrze umowę z kaŜdym
właścicielem nieruchomości,
b) umowa powinna zawierać informację
o posiadaniu decyzji zezwalającej naprowadzenie działalności wraz z przywołaniem jej znaku, daty wydania oraz
okresu obowiązywania,
c) przedsiębiorca zapewni realizację usługi
na kaŜde zlecenie właścicieli nieruchomości, z którymi zawarta została umowa,
nie później niŜ w ciągu dwóch dni od daty zlecenia,
d) przedsiębiorca będzie wystawiał właścicielom nieruchomości dowody wykonania usługi z określeniem: imienia i nazwiska zleceniodawcy, adresu pod którym zrealizowano usługę, daty i ilości odebranych nieczystości ciekłych,
5. w zakresie wymagań sanitarnych i ochrony
środowiska:
a) pojazdy do opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
płynnych powinny być poddawane systematycznemu myciu i dezynfekcji.
Częstotliwość i zakres ww. zabiegów
powinny zapewniać świadczenie usług
w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uciąŜliwościami i zanieczyszczeniem środowiska, przedsiębiorca wyposaŜy pracowników w stosowne środki
i odzieŜ ochrony osobistej.
6. w zakresie udostępniania ewidencji umów i
dowodów świadczenia usług przedsiębiorca
zobowiązany jest do:
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a) prowadzenia ewidencję zawartych umów,
która winna zawierać adres właściciela
nieruchomości oraz numer umowy,
b) udostępnienia ewidencji umów i dowodów świadczenia usług oraz umoŜliwienia przeprowadzenia kontroli z zakresu
prowadzonej działalności objętej wydanym zezwoleniem pracownikowi Urzędu
Gminy Nagłowice posiadającemu imienne
upowaŜnienia Wójtowi Gminy Nagłowice,
c) sporządzania i przekazywania Wójt Gminy Nagłowice, zgodnie z art. 9a ust. 1
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w
terminie do 15 dnia po upływie kaŜdego
miesiąca wykazu właścicieli, z którymi w
poprzednim miesiącu zawarł umowy na
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych
oraz wykazu właścicieli nieruchomości,
z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu (powinny one zawierać: imię i nazwisko lub nazwę oraz
adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości),
d) sporządzania i przekazywania Wójt Gminy Nagłowice zgodnie z art. 9a ust. 2
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy informacji dotyczącej ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z terenu gminy Nagłowice
e) nie przekraczania górnej stawki opłaty za
wykonaną usługę przyjętą przez Radę
Gminy Nagłowice na dany rok.
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UCHWAŁA NR XXXVI/250/2009
RADY GMINY W NAGŁOWICACH
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nagłowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) w związku z art 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie
oświaty ( Dz. U z 2004r Nr 256, poz 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Nagłowice
uchwala co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne
przedszkola prowadzone przez Gminę Nagłowice są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie.

Obejmują one realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego.
§ 2. 1) Za prowadzenie zajęć dydaktycznowychowawczych wykraczających poza podstawę
programową ustala się miesięczną opłatę w
wysokości 30 zł od jednego dziecka, na drugie i
następne dziecko uczęszczające do przedszkola
wysokość opłaty wynosi 15 zł miesięcznie.
2) Realizacja wyŜej wymienionych zajęć odbywa się zgodnie z ramowym rozkładem dnia
zawartym w statucie kaŜdego przedszkola.
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§ 3. Opłatę wnosi się z góry do 10-go dnia
kaŜdego miesiąca.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr. X/56/2003 Rady
Gminy w Nagłowicach z dnia 21 maja 2003r,
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach wchodzących w skład
Zespołu Placówek Oświatowych na terenie Gminy
Nagłowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Lelonek
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UCHWAŁA NR XXXVI/258/2009
RADY GMINY W NAGŁOWICACH
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.)
oraz na podstawie art. 165, art. 168 ust. 2 pkt. 6,
art. 184 ustawy o finansach publicznych z dnia
30 czerwca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.
2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 113 352 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53 237 zł.
3. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Szczegóły klasyfikacji zmian w budŜecie stanowią załączniki nr 1 i 2 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5
„Przychody i rozchody budŜetu w 2009r.” do
Uchwały Nr XXV/185/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Nagłowice na 2009r,
polegających na:
1. Zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 533 032 zł,
2. Zwiększeniu przychodów z innych źródeł (wolnych środków) o kwotę 366 443 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3a
„Zadania inwestycyjne roczne” do Uchwały
Nr XXV/185/2008 Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Nagłowice na 2009 rok, zgodnie
z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3
„Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2009-2011” do Uchwały
Nr XXV/185/2008 Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Nagłowice na 2009 rok zgodnie
z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4b
„Wydatki majątkowe na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok”
do Uchwały Nr XXV/185/2008 Rady Gminy
w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Nagłowice na 2009 rok,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” do Uchwały
Nr XXV/185/2008 Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Nagłowice na 2009 rok. zgodnie
z załącznikiem nr 7 do uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7
„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej realizowanych
na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2009r.” do Uchwały Nr XXV/185/2008
Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia
2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Nagłowice na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem
nr 8 do uchwały.
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§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4a
„Wydatki bieŜące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok”
do Uchwały Nr XXV/185/2008 Rady Gminy w
Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Nagłowice na 2009 rok,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 9. W Uchwale Nr XXV/185/2008 Rady
Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Nagłowice na 2009r. § 3 otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości 2 145 294 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wpływów ze sprzedaŜy papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
w kwocie - 0 zł,
2) zaciąganych
kredytów
w
kwocie
- 1 778 851 zł,
3) poŜyczek w kwocie - 0 zł,
4) wpływów z prywatyzacji majątku gminy
w kwocie - 0 zł,
5) nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych w
kwocie - 0 zł,
6) wolnych środków, jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym

Poz. 4155

budŜetu gminy wynikającej z rozliczeń
kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych
w kwocie - 366 443 zł.
2. Przychody budŜetu w wysokości 3 075 294 zł,
rozchody w wysokości 930 000 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 5.
§ 10. W Uchwale Nr XXV/185/2008 Rady
Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Nagłowice
na 2009r. § 10 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
2) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu - w kwocie 2 145 294 zł;
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej
z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
powzięcia.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Lelonek
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/258/2009
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 12 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/258/2009
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 12 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI/258/2009
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 12 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVI/258/2009
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 12 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVI/258/2009
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 12 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVI/258/2009
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 12 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVI/258/2009
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 12 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXVI/258/2009
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 12 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXVI/258/2009
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 12 listopada 2009 r.
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UCHWAŁA NR XL/174/09
RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Obrazów na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z póź.
zm./ oraz art. 138, 184 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
/Dz. U. Nr. 249 poz. 2104 z póź. zm./ Rada Gminy
w Obrazowie uchwala:
§ 1. I. Zwiększa się wydatki budŜetowe
o kwotę 74 000 zł
- w dziale 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę
9 000 zł
- w dziale 754 rozdz. 75412 § 4270 o kwotę
13 500 zł
- w dziale 754 rozdz. 75412 § 4300 o kwotę
6 500 zł
- w dziale 926 rozdz. 92605 § 6050 o kwotę
45 000 zł.
II. Zmniejsza się wydatki budŜetowe o kwotę
74 000 zł
- w dziale 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę
45 000 zł
- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6610 o kwotę
20 000 zł
- w dziale 754 rozdz. 75412 § 6060 o kwotę
9 000 zł
III. 1) Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy
w Obrazowie Nr XXXVII/162/09 z dnia
22.09.2009 „Dotacje celowe” otrzymuje
nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy
w Obrazowie Nr XXXVII/162/09 z dnia
22.09.2009 „Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.”
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3) Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy
w Obrazowie Nr XXXVI/159/09 z dnia
25.08.2009 „Przychody i rozchody budŜetu
w 2009 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
4) Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy
w Obrazowie Nr XXXVII/162/09 z dnia
22.09.2009 „Zadania inwestycyjne roczne
w 2009 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmiany powyŜsze dokonuje się w wyniku:
- zmian kwot planowanych wydatków
- aktualizacji kwot nadwyŜki i wolnych środków w załączniku „Przychody i rozchody budŜetu na 2009 r.”
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Orawiec
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL/174/09
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 10 listopada 2009 r.

Dotacje celowe
Lp

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

1
2

600
600

60014
60014

3

754

75411

4

852

-85203

Dofin. budowy dróg powiatowych
Realiz. drogi powiatowej Obrazów - Klimontów
na terenie Gminy Obrazów „Przebudowa drogi
powiatowej nr 0782 T Klimontów-Obrazów
Dofinansowanie zakupu skokoch. oraz namiotu
pneu
Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy

5
6

926
750

92605
75023

7

852

85295

Jednostka otrzymująca dotację
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu

Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Upośledzeniem Umysłowym
z siedzibą w Kleczanowie
Realizacja zadań z zakresu sportu
Wyłoniona w drodze konkursu
Realizacja projektu „e-świętokrzyskie” Rozbudo- Urząd Marszałkowski w Kielcach
wa Infrastr. Informatycznej JST
Dotacje z PPWOW na pokrycie kosztów świad- Wyłonione w drodze konkursu
czeń kwalifik. Kompon. B2 /PIS/
Razem

Kwota
dotacji
w złotych
200 000
1 756 872
10 000
307 000
16 000
75 000
61 935
2 426 807
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XL/174/09
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 10 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XL/174/09
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 10 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XL/174/09
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 10 listopada 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXVII/191/2009
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
z dnia 11 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984 i 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 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009r. Nr 52 poz. 420), art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008r.
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223 poz.
1463 oraz z 2009r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:
1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 609,00 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1015,00 zł
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton - 1218,00 zł
2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu równej lub wyŜszej
niŜ 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,
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 niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polskę członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniŜej 12 ton - 1421,00 zł
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyŜszej niŜ 12 ton, stawki podatku określone
są w załączniku nr 2 do uchwały,
5) od przyczepy lub 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 - 1218,00 zł
6) od przyczepy lub 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, stawki podatku
określone są w załączniku nr 3 do uchwały,
7) od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniejszej niŜ 30 miejsc - 1421,00 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc
- 1797,00 zł
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/68/2007
Rady Gminy w Waśniowie z dnia 03.12.2007r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Waśniowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia, nie wcześniej jednak
niŜ z dniem 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Chamera
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Załączniki do uchwały Nr XXXVII/191/2009
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 11 grudnia 2009r.

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 547

– 24857 –

Poz. 4157

Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 547

– 24858 –

Poz. 4157

Załącznik Nr 3

4157

– 24859 –

– 24860 –

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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