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UCHWAŁA NR XXXVIII/164/2009
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta i gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.
2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
Paragraf 1. Zwiększa się plan dochodów
budŜetowych o kwotę 68 212,00 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Paragraf 2. Zmniejsza się plan wydatków
budŜetowych o kwotę 6 095,00 zł
Zwiększa się plan wydatków budŜetowych
o kwotę 74 307,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej Uchwały.
Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza
się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
Paragraf 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Z. Saracki
Załączniki do uchwały XXXVIII/164/2009
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 18 listopada 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
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UCHWAŁA NR XLII/292/2009
RADY MIEJSKIEJ W OśAROWIE
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142 z 2001 roku z
późń. zm.) w związku z art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późń. zm.) Rada Miejska w OŜarowie uchwala co następuje:

rozdz. 85214 § 2030o kwotę 35.169 zł
§ 2. Zmniejszyć dochody budŜetowe
o kwotę 12.589 zł
Dział 852 o kwotę 1.139 zł
rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1.057 zł
rozdz. 85214 § 2010 o kwotę 82 zł
Dział 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 11.450 zł

§ 1. Zwiększyć dochody budŜetowe o kwotę 351.772 zł
Dział 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 351 772 zł
Dział 852 o kwotę 268.200 zł
rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 232.628 zł
rozdz. 85213 § 2010o kwotę 403 zł

§ 3. Zwiększyć przychody z nadwyŜki budŜetowej § 957 o kwotę 822.876 zł
§ 4. Zwiększyć wydatki budŜetowe o kwotę
1.341.182 zł
Dział 010 rozdz. 01095 o kwotę 154.672 zł
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§ 4300 o kwotę 3.033 zł
§ 4430 o kwotę 151.639 zł
Dział 600 rozdz. 60016 o kwotę 150.000 zł
§ 4210 o kwotę 60.000 zł
§ 4270 o kwotę 90.000 zł
Dział 750 o kwotę 2.200 zł
rozdz. 75011 § 4360 o kwotę 200 zł
rozdz. 75023 § 4350 o kwotę 1.000 zł
rozdz. 75023 § 4360 o kwotę 1.000 zł
Dział 801 o kwotę 485.000 zł
rozdz. 80101 o kwotę 258.000 zł
§ 3020 o kwotę 40.000 zł
§ 4010 o kwotę 200.000 zł
§ 4110 o kwotę 18.000 zł
rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 5.000 zł
rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 130.000 zł
rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 87.000 zł
rozdz. 80114 § 4750 o kwotę 5.000 zł
Dział 852 o kwotę 316.200 zł
rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 28.000 zł
rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 232.628 zł
rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 403 zł
rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 35.169 zł
rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 20.000 zł
Dział 853 rozdz. 85395 § 4308 o kwotę 41.323 zł
Dział 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 50.000 zł
Dział 921 o kwotę 93.000 zł
rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 35.000 zł
rozdz. 92116 § 2480 o kwotę 20.000 zł
rozdz. 92195 § 2580 o kwotę 38.000 zł
Dział 926 rozdz. 92601 o kwotę 48.787 zł
§ 4210 o kwotę 2.200 zł
§ 4170 o kwotę 1.587 zł
§ 4260 o kwotę 45.000 zł /kanalizacja RóŜ//

Poz. 4173,4174

§ 5. Zmniejszyć wydatki budŜetowe o kwotę 179.123 zł
Dział 801 o kwotę 43.955 zł
rozdz.80101 § 4210 o kwotę 19.488 zł
rozdz.80110 § 4040 o kwotę 6.967 zł
rozdz.80114 § 6060 o kwotę 5.000 zł
rozdz.80148 § 4220 o kwotę 12.500 zł
Dział 852 o kwotę 1.139 zł
rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 1.057 zł
rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 82 zł
Dział 853 rozdz. 85395 o kwotę 41.323 zł
§ 4218 o kwotę 2.266 zł
§ 4309 o kwotę 39.057 zł
Dział 854 o kwotę 50.917 zł
rozdz. 85401 o kwotę 39.467 zł
§ 4010 o kwotę 31.877 zł
§ 4040 o kwotę 1.515 zł
§ 4110 o kwotę 5.431 zł
§ 4120 o kwotę 644 zł
rozdz. 85415 § 4210 o kwotę 11.450 zł
Dział 921 rozdz. 92195 o kwotę 38.000 zł
§ 4270 o kwotę 30.000 zł
§ 4300 o kwotę 8.000 zł
Dział 926 rozdz. 92601 o kwotę 3.789 zł
§ 4040 o kwotę 799 zł
§ 4300 o kwotę 2.200 zł
§ 4370 o kwotę 790 zł
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi OŜarowa.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej: K. Wieczorek
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UCHWAŁA NR XLII/239/2009
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 165, 184 ustawy z 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104
z późn. zm.) Rada Miejska w Wąchocku uchwala,
co następuje:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budŜetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 1. Dokonuje się zmian w budŜecie gminy
na 2009 rok:

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąchocka.
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Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Staniszewski
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Załączniki do uchwały Nr XLII/239/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 listopada 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
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UCHWAŁA NR XLII/243/2009
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji w 2010 roku na wykonywanie
transportu drogowego taksówką, na terenie gminy Wąchock
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r.
o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z
2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm), po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy i organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta
uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się liczbę 5 licencji przeznaczonych do wydania w 2010r. na wykonywanie
transportu drogowego taksówką, na terenie
gminy Wąchock.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Staniszewski

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 550

– 24934 –

Poz. 4176

4175

4176
4176

UCHWAŁA NR XXVIII/188/2009
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy Fałków na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) oraz art. 165 i 166 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budŜetowe
o kwotę - 60 880,00 złotych. Zmniejsza się dochody budŜetowe o kwotę - 32 511,24 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Zwiększa się wydatki budŜetowe o kwotę 465 022,00 złotych. Zmniejsza się wydatki budŜetowe o kwotę - 436 653,24 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3. Dokonuje się zmian do Uchwały
Nr XXII/142/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w
następujących załącznikach: załącznik Nr 3a
(zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.) zmiany
przedstawia załącznik Nr 3. Załącznik Nr 3 (limity
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011) zmiany przedstawia załącznik Nr 4.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Szymczyk

§ 2. BudŜet po zmianach: Dochody 11 757 470,41 złotych; Wydatki - 16 900 405,41
złotych
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVIII/188/2009
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 17 listopada 2009 r.

Zwiększenia:
zmiany w planie dochodów:
Dział: 756 - Dochody od osób prawnych ,od
osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Rozdział: 75615 - wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
Paragraf: 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
60 880,00
Razem zwiększenia:
60 880,00

Zmniejszenia:
Dział: 852 - Pomoc społeczna
Rozdział: 85295 - Pozostała działalność
Paragraf: 2023 - dotacje celowe otrzymane z
budŜetu państwa na zadania
32 511,24
bieŜące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
Razem zmniejszenia
32 511,24
Plan po zmianach:
11 744 309,41

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVIII/188/2009
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 17 listopada 2009 r.

zmiany w planie wydatków
Zwiększenia:
Dział: 750 - Administracja publiczna
Rozdział: 75023 - Urzędy gmin
Paragraf: 4140 - wpłaty na PFRON
2 000,00
Paragraf: 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia
20 840,00
Paragraf: 6050 - zakup usług inwestycyjnych
349 000,00
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Rozdział: 75412 - Ochotnicze staŜe poŜarne
Paragraf: 2580 - dotacja podmiotowa z budŜetu
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
13 040,00
Paragraf: 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia
15 000,00
Dział: 801 - Oświata i Wychowanie
Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe
Paragraf: 4040 - dodatkowe wynagrodzenie
roczne
460,00
Paragraf: 4173 - wynagrodzenia bezosobowe
1 400,00
Paragraf: 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia
17 640,00
Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Paragraf: 3020 - wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
100,00
Paragraf: 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników
4 000,00

Paragraf: 4120 - składki na Fundusz Pracy
1 300,00
Paragraf: 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia
1 000,00
Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne
Paragraf: 4120 - składki na Fundusz Pracy 460,00
Rozdział: 80110 - Gimnazja
Paragraf: 4173 - wynagrodzenia bezosobowe
1 702,00
Paragraf: 4410 - podróŜe słuŜbowe, krajowe
500,00
Rozdział; 80114 - Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjny szkół
Paragraf: 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników
380,00
Paragraf: 4300 - zakup usług pozostałych
1 000,00
Dział: 852 - Pomoc społeczna
Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Paragraf: 4170 - wynagrodzenia bezosobowe
1 200,00
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Rozdział: 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Paragraf: 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych
34 000,00
Razem zwiększenia:
465 022,00
Zmniejszenia:
Dział: 600 - Transport i łączność
Rozdział: 60016 - Drogi publiczne gminne
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Paragraf: 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia
44 000,00
Paragraf: 4270 - zakup usług remontowych
50 000,00
Paragraf: 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych
70 000,00
Dział: 757 - Obsługa długu publicznego
Rozdział: 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i poŜyczek jednostek samorządu
terytorialnego
Paragraf: 8010 - rozliczenia z bankami związane
z obsługa długu publicznego
20 000,00
Dział: 801 - Oświata i Wychowanie
Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe
Paragraf: 4270 - zakup usług remontowych
34 000,00
Paragraf: 3020 - wydatki osobowe niezliczone do
wynagrodzeń
5 000,00
Paragraf: 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
8 100,00
Paragraf: 4013 - wynagrodzenia osobowe pracowników
1 400,00
Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Paragraf: 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
400,00
Paragraf: 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
1 000,00
Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne
Paragraf: 4040 - dodatkowe wynagrodzenie
roczne 60,00
Paragraf: 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
400,00
Rozdział: 80110 - Gimnazja
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Paragraf: 4013 - wynagrodzenia osobowe pracowników
1 702,00
Paragraf: 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia
500,00
Rozdział; 80114 - Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjny szkół
Paragraf: 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia
1 000,00
Paragraf: 4040 - dodatkowe wynagrodzenie
roczne
380,00
Dział: 852 - Pomoc społeczna
Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Paragraf: 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
1 200,00
Rozdział: 85295 - Pozostała działalność
Paragraf: 4303 - zakup usług pozostałych
32 511,24
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Rozdział: 90003-Oczyszczanie miast i wsi
Paragraf: 4300 - zakup usług pozostałych
150 000,00
Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92195 - Pozostała działalność
Paragraf: 2720 - dotacje celowe z budŜetu na
finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
15 000,00
Razem zmniejszenia:
436 653,24
Plan po zmianach:
16 887 244,41
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVIII/188/2009
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 17 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXVIII/188/2009
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 17 listopada 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXVIII/191/2009
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/179/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmian
w budŜecie gminy Fałków na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z
późn. zm.) oraz art. 165 i 166 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
Rada Gminy w Fałkowie uchwala ,co następuje:

148 246,00 zł Zwiększa się wydatki budŜetowe
o kwotę - 154 733,92 zł Zmniejsza się wydatki
budŜetowe o kwotę - 267 847,92 zł”

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/179/2009 z dnia
24 września 2009 roku w sprawie zmian w budŜecie gminy Fałków na 2009 rok dokonuje się
następujących zmian: Dotychczasową treść § 1
Uchwały Nr XXVII/179/2009 z dnia 24 września
2009 roku zastępuje się treścią: „Zwiększa się
dochody budŜetowe o kwotę - 35 132,00 zł
Zmniejsza się dochody budŜetowe o kwotę -

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy w Fałkowie.

§ 2. BudŜet po zmianach: Dochody11 422 024,65-złotych Wydatki - 16 564 959,65 złotych

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy. M. Szymczyk
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UCHWAŁA NR XXXVII/164/09
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy w 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn.
zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się przeniesień wydatków
budŜetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się treść § 7 pkt. 1 uchwały
nr XXVIII/124/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia
05.02.2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu
Gminy Gnojno na 2009 r., który otrzymuje
brzmienie:

„1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla
1) zakładów
budŜetowych:
przychody
828.000,00 zł, wydatki - 828.000,00 zł”.
2) Dokonuje się zmiany załącznika nr 8 do
uchwały nr XXVIII/124/09 Rady Gminy w
Gnojnie z dnia 05.02.2009 r. w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Gnojno na 2009 r.,
który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się treść § 8 pkt 2 uchwały
nr XXVIII/124/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia
05.02.2009 roku w sprawie uchwalenia budŜetu
Gminy Gnojno na 2009 r., który otrzymuje
brzmienie:
„2. Dotacje na zadania realizowane przez podmioty naleŜące i nienaleŜące do sektora finansów
publicznych na łączną kwotę - 328.600,00 zł”,
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jednocześnie zmienia się załącznik nr 12 do
uchwały nr XXVIII/124/09 Rady Gminy w Gnojnie
z dnia 05.02.2009 roku w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Gnojno na 2009 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 7
do uchwały nr XXVIII/124/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 05.02.1009 r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Gnojno na 2009 r., który otrzy-
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muje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Boksa
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/164/09
Rady Gminy Gnojno
z dnia 17 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/164/09
Rady Gminy Gnojno
z dnia 17 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVII/164/09
Rady Gminy Gnojno
z dnia 17 listopada 2009 r.

Dotacje celowe
w złotych
Lp. Dział Rozdział
1
2
3
1

400

40002

2

400

40002

3

400

40002

4

750

75020

5

851

85121

7

851

85142

8

900

90005

Nazwa zadania
4
Zakup samochodu dostawczego
Zakup zagęszczarki wibracyjnej
Zakup Koparko-ładowarki
Dofinansowanie zakupu urządzenia „Tester 3” słuŜącego
do badania aparatów powietrznych „Fenzy”
Remont Ośrodka Zdrowia w Gnojnie
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu
Buskiego na zakup samochodu do przewozu osób chorych do Stacji Dializ
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy
Busko-Zdrój na: Przeprowadzenie konsultacji w zakresie
opracownania projektu „Kolektory słoneczne” etap
1: Opracowanie strategii projektu „Kolektory słoneczne”,
etap 2: Opracowanie i złoŜenie Zarysu Projektu Kolektory
słoneczne i wniosku o środki ze Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy na Przygotowanie Projektów etap
3: Tłumaczenie na język angelski Zarysu projektu wraz z
załącznikami”
Ogółem

Jednostka otrzymująca dotację
5
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Gnojnie
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Gnojnie
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Gnojnie
Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Gnojnie
Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju

Gmina Busko-Zdrój

Kwota dotacji
6
26 000,00
7 000,00
240 000,00
700,00
45 000,00
3 000,00

6 900,00
328 600,00
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVII/164/09
Rady Gminy Gnojno
z dnia 17 listopada 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXVII/169/09
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy Gnojno
4) cena za 1m3 odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych, jednostek organizacyjnych gminy oraz Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie - 3,10 zł;
5) cena za 1m3 odprowadzonych ścieków od
podmiotów gospodarczych - 3,50 zł.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18
ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 roku nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje:

§ 2. Traci moc uchwała nr XIV/67/07 Rady
Gminy w Gnojnie z dnia 30 listopada 2007 roku
w sprawie ustalenia opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

§ 1. Zatwierdza się taryfy netto opłat za
wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gnojno i odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych do
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gnojno,
w następujących wysokościach:
1) cena za 1m3 wody dla gospodarstw domowych, jednostek OSP, jednostek organizacyjnych gminy oraz Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie - 2,20 zł;
2) cena za 1m3 wody dla podmiotów gospodarczych - 2,90 zł;
3) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę
w stosunku miesięcznym - 2,00 zł;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.
§ 4.1. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia
2010 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i w sposób zwyczajowo przyjety.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Boksa
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UCHWAŁA NR XXXVII/173/09
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Gnojno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) i art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Gminy Gnojno uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się zmiany treści regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Gnojno stanowiący załącznik do Uchwały
nr XXIV/120/05 z dnia 27 maja 2005 r. w części
następujących paragrafów:
§ 17 otrzymuje brzmienie:
1. Przyznane stypendium szkolne nie moŜe
być niŜsze miesięcznie niŜ 80 % kwoty, o której
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późn.. zm.) zwanej
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dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych”
(kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku
powyŜej 5 roku Ŝycia do ukończenia 18 roku Ŝycia) - i nie moŜe przekraczać 200 % tej kwoty.
2. Sposób ustalania wysokości stypendium:
- uczeń, w którego rodzinie dochód miesięczny
na członka rodziny wynosi od 0 do 160 złotych
moŜe otrzymać stypendium szkolne w wysokości od 80 % do 200 % kwoty, o której mowa w ust. 1,
- uczeń, w którego rodzinie dochód miesięczny na członka rodziny wynosi od 161 do
250 złotych moŜe otrzymać stypendium
szkolne w wysokości od 80 % do 150 % kwoty, o której mowa w ust. 1,
- uczeń, w którego rodzinie dochód miesięczny na członka rodziny wynosi od 251 do
351 złotych moŜe otrzymać stypendium
szkolne w wysokości od 80 % do 100 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
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§ 2. Pozostała treść regulaminu przyjętego
uchwałą nr XXIV/120/05 z dnia 27 maja 2005 r.
nie ulega zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni po
ogłoszeniu z mocą obowiązującą od 1 listopada
2009 r.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Boksa
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UCHWAŁA NR XXXV/135/09
RADY GMINY ŁUBNICE
z dnia 4 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.. 142 poz. 1591 z 2001
roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 182, 184
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Gminy Łubnice uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów w budŜecie gminy o kwotę
- 597.227 zł.
W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”
w rozdziale 01095 - „Pozostała działalność”
w § 2010 - o kwotę
- 102.166 zł.
W dziale 600 - „Transport i łączność”
w rozdziale 60078 - „Usuwanie skutków klęsk
Ŝywiołowych”
w § 6330 - o kwotę
- 169.537 zł.
w dziale 852 - „Pomoc społeczna”
w rozdziale - 85212 - „świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego”
w § - 2010 - o kwotę
11.290 zł.

w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”
w rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla
uczniów”
w § 2030 - o kwotę
- 66.511 zł.
w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego”
w rozdziale 92113 - „Centra Kultury i Sztuki”
w § 6208 - o kwotę
- 137.302 zł.
w dziale 853 - „Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej”
w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność”
w § - 2008 - o kwotę
- 92.235 zł.
w § - 2009 - o kwotę
- 16.277 zł.
w dziale 756 - „Dochody od osób prawnych,
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem”.
rozdział 75618 - „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”
w § 0480 - o kwotę
- 1.909 zł.
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§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budŜecie gminy o kwotę
- 597.227 zł.
W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”
w rozdziale 01095 - „Pozostała działalność”
w § 4110 - o kwotę
- 228 zł.
w § 4120 - o kwotę
- 37 zł.
w § 4170 - o kwotę
- 1.500 zł.
w § 4210 - o kwotę
- 238 zł.
w § 4430 - o kwotę
- 100.163 zł.
z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

z przeznaczeniem na finansowanie projektów
pod nazwą:
- Raźnym krokiem z małej Ojczyzny do wielkiej
Europy
- 21.157 zł.
- Nauki ścisłe szansą na lepszą przyszłość
- 87.355 zł.
w dziale 851 - „Ochrona zdrowia”
w rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
w § 4210 - o kwotę
- 1.909 zł.
z przeznaczeniem na zakup materiałów dla świetlic socjoterapeutycznych.

w dziale 600 - „Transport i Łączność”
w rozdziale 60078 - „ Usuwanie skutków klęsk
Ŝywiołowych”
w § 6050 - o kwotę
- 169.537 zł.
z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej
Orzelec DuŜy - Łyczba.

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów w budŜecie gminy na 2009 rok o kwotę
- 15.663 zł.
W dziale 852 - „Pomoc społeczna”
w rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”
w § 2030 - o kwotę
- 576 zł.
w rozdziale 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”
w § 2030 - o kwotę
- 15.087 zł.

w dziale 852 - „Pomoc społeczna”
w rozdziale 85212 - „świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego”
w § 3110 - o kwotę
11.290 zł.
z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”
w rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla
uczniów”
w § 3240 - o kwotę
- 66.511 zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej dla uczniów charakterze
socjalnym.
w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego”
w rozdziale 92113 - „Centra Kultury i Sztuki”
w § 6058 - o kwotę
- 137.302 zł.
z przeznaczeniem na remont budynku Centrum
Kultury.
w dziale 853 - „Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej”
w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność”
w § 4118 - o kwotę
- 8.390 zł.
w § 4128 - o kwotę
- 1.358 zł.
w § 4178 - o kwotę
- 59.129 zł.
w § 4218 - o kwotę
- 19.156 zł.
w § 4219 - o kwotę
- 13.103 zł.
w § 4268 - o kwotę
- 1.231 zł.
w § 4308 - o kwotę
- 2.971 zł.
w § 4309 - o kwotę
- 3.174 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budŜecie
gminy na 2009 rok - o kwotę
- 15.663 zł.
W dziale 852 - „Pomoc społeczna”
W rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”
w § 4130 - o kwotę
- 576 zł.
w rozdziale 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”
w § 3110 - o kwotę
- 15.087 zł.
powyŜsze zmiany dokonuje się na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania budŜetu.
§ 5. Dokonuje się zmian w budŜecie gminy
między działami, rozdziałami i paragrafami
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Komasara
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/135/09
Rada Gminy Łubnice
Z dnia 4 listopada 2009r.

4181

4182
4182

UCHWAŁA NR XXXII/147/09
RADY GMINY W SOLCU ZDROJU
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk
dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001 r Nr 142, poz. 1591; zm.:
2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806,
2003r Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; 2004r
Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; 2005r

Nr 172, poz. 1441; 2006r Nr 17, poz. 128; Nr 181,
poz. 1337; 2007r Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz.
974; Nr 173, poz. 1218; 2008r Nr 180, poz. 1111;
Nr 223, poz. 1458; 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; zm.: 2006 r.
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Nr 144, poz. 1042; 2008 r. Nr 223, poz. 1464; 2009 r.
Nr 18, poz. 97; Nr 79, poz. 666; Nr 92, poz. 753)
Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:

Poz. 4182,4183

nym do władania terenem i obiektami przeznaczonymi na taki cel zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz zezwoleniami wynikającymi z przepisów
odrębnych,
2. w przypadku spalarni bądź grzebowisk winien posiadać odpowiedni sprzęt transportowy i specjalistyczny, który zapewni moŜliwość przetransportowania zwłok zwierzęcych do miejsca utylizacji,
3. w przypadku prowadzenia schroniska przedsiębiorca winien wyposaŜyć je w sprzęt i
urządzenia bezpieczne dla zwierząt,
4. dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje
do opieki weterynaryjnej niezbędne w prowadzeniu schroniska,
5. przedłoŜyć gwarancje finansowe zapewniające moŜliwość prowadzenia schroniska, w
szczególności gwarancję środków na wyŜywienie i opiekę weterynaryjną.

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1. posiadać sprzęt pozwalający na humanitarne
wyłapywanie zwierząt, tj. nie stwarzający zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia zwierząt ani nie zadający im cierpienia,
2. posiadać tytuł prawny do dysponowania
środkami do przewozu wyłapywanych zwierząt,
3. posiadać prawną moŜliwość umieszczania
wyłapanych zwierząt w schronisku (np.
umowę ze schroniskiem),
4. posiadać odpowiednie miejsce do tymczasowego przetrzymywania zwierząt w razie
niemoŜności natychmiastowego przewiezienia ich do schroniska,
5. posiadać moŜliwość zapewnienia zwierzętom pomocy weterynaryjnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania: 1. dysponować tytułem praw-

Przewodniczący Rady Gminy: Z. Kowalczyk

4182
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UCHWAŁA NR NR XXXII/149/09
RADY GMINY W SOLCU ZDROJU
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm:
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806,
2003r Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; 2004r
Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; 2005r
Nr 172, poz. 1441; 2006r Nr 17, poz. 128; Nr 181,
poz. 1337; 2007r Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz.
974; Nr 173, poz. 1218; 2008r Nr 180, poz. 1111;
Nr 223, poz. 1458; 2009r Nr 52, poz. 420) oraz
art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; zm:
2004 r. Nr 281, poz. 2782; 2005 r. Nr 130, poz.
1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; 2006 r.

Nr 104, poz. 708; Nr 220, poz. 1600 i 1601; 2007 r.
Nr 69, poz. 468; Nr 173, poz. 1218; 2008 r.
Nr 59, poz. 369; Nr 220, poz. 1412; 2009r Nr 19,
poz. 100; Nr 42, poz. 335 i 340; Nr 98, poz. 817)
Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę procentową opłaty
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości
dokonanego na wniosek właściciela lub uŜytkownika wieczystego , który wniósł opłaty roczne za cały okres uŜytkowania tego prawa, w wysokości 15 % róŜnicy wartości nieruchomości.
§ 2. Ustala się stawkę procentową opłaty
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieru-
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chomości na skutek wybudowania urządzeń
infrastruktury technicznej w wysokości 25 %
róŜnicy między wartością, jaką nieruchomość
miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością, jaką nieruchomość
ma po ich wybudowaniu.

Poz. 4183,4184

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/142/2001
Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2001
roku w sprawie ustalania opłat adiacenckich.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty
tego ogłoszenia

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy: Z. Kowalczyk

4183
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UCHWAŁA NR NR XXXII/153/2009
RADY GMINY W SOLCU ZDROJU
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie dokonania zmian budŜetu Gminy 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 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz Art. 165, ust. 1 i 3,
Art. 184, ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych /Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Solec Zdrój uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych na 2009 rok
a) przychody - 1.117.700 złotych
b) wydatki - 1.113.039 złotych

-

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Solec-Zdrój.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Kowalczyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr Nr XXXII/153/2009
Rady Gminy w Solcu Zdroju
z dnia 27 listopada 2009 r.

4184
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 4 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim BoŜentyną Pałką-Korubą
zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Koneckiego reprezentowanym przez: 1. Starostę Andrzeja Marka Lenarta 2. Wicestarostę - Bogdana Sobonia działającym na podstawie uchwały Rady
Powiatu Nr XXIX/64/2009 z dnia 28 października. zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia
23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.
206) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zawiera się
porozumienie następującej treści:
§ 1. Powierzający powierza, a Przejmujący
przejmuje do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej, określone w art. 30 ustawy
z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) obejmujące:
1) zlecanie zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzanie na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym
psychologicznych i obserwacji szpitalnej,
osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie kosztów tych badań;
2) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej oraz pracownikom średniego
personelu medycznego wyznaczonym do
pracy w powiatowej komisji lekarskiej;
3) zwrot zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń wypłaconych lekarzom i średniemu
personelowi medycznemu biorącym udział
w pracach powiatowej komisji lekarskiej.
§ 2.1. Koszty wykonania badań specjalistycznych o których mowa w § 1 pkt 1 powinny
być zgodne z cennikiem usług medycznych
obowiązującym w zakładzie opieki zdrowotnej
do którego badana osoba została skierowana.
2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia
dla osób o których mowa w § 1 pkt 2 powinna
być zgodna z kwotą wynagrodzenia ustalonego
na 2010r. przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
3. Zwrot wypłaconego wynagrodzenia o
której mowa w § 1 pkt 3 powinien obejmować
faktyczną liczbę dni pracy w komisji i uwzględniać tylko stałe składniki wynagrodzenia.
dań

§ 3.1. Na pokrycie kosztów wykonania zaobjętych porozumieniem, Powierzający

przekaŜe Przejmującemu dotację celową w wysokości 40.000 zł (słownie złotych: czterdzieści
tysięcy) w dz. 750 - administracja publiczna,
rozdz. 75045 - kwalifikacja wojskowa, § 2120 dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na
zadania bieŜące realizowane przez powiat na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej.
2. Dotacja celowa zostanie przekazana, w
terminie do dnia 31 stycznia 2010r.
3. Rozliczenie dotacji celowej nastąpi w
terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia
kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.
4. Zmiana wysokości przekazanej dotacji
celowej zostanie dokonana na podstawie przedłoŜonego przez Przejmującego ostatecznego rozliczenia kosztów wykonania porozumienia i sporządzeniu aneksu do zawartego porozumienia.
§ 4. Dotacja celowa niewykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
podlega zwrotowi do budŜetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
§ 5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem powierzonych zadań w imieniu Wojewody
Świętokrzyskiego, sprawuje dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach.
§ 6. Zmiana treści porozumienia wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§ 7. Porozumienie moŜe być rozwiązane
przez kaŜdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 8. Sprawy sporne wynikające z zawartego porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Powierzającego.
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§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach - po
dwa dla kaŜdej ze stron.
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poboru (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2001r. Nr 7, poz. 75).
§ 11. Porozumienie wchodzi w Ŝycie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010r.

§ 10. Traci moc porozumienie zawarte w
dniu 8 listopada 2000r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
dotyczących przygotowania i przeprowadzenia
Przejmujący:
Przewodniczący Zarządu: A. M. Lenart
Z-ca Przewodniczącego Zarządu: B. Soboń

Powierzający:
Wojewoda Świętokrzyski: B. Pałka-Koruba

4185
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 4 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim BoŜentyną Pałką-Korubą,
zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Włoszczowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu,
w imieniu którego działają:1. Starosta Włoszczowski - Ryszard Maciejczyk 2. Wicestarosta - Zbigniew
Krzysiek z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu - Józefy Puto działającym na podstawie uchwały Rady
Powiatu Nr XXX/159/09 z dnia 29 października 2009r.w sprawie przyjęcia od Wojewody
Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, zwanym dalej „Przejmującym”
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia
23 stycznia 2009r. - o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 31,
poz. 206) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. - o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zawiera się
porozumienie następującej treści:
§ 1. Powierzający powierza, a Przejmujący
przejmuje do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej, określone w art. 30 ustawy
z dnia 21 listopada 1967r. - o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)
obejmujące:
1) zlecanie zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzanie na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym
psychologicznych i obserwacji szpitalnej,
osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie kosztów tych badań;
2) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej oraz pracownikom średniego
personelu medycznego wyznaczonym do
pracy w powiatowej komisji lekarskiej;
3) zwrot zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń wypłaconych lekarzom i średniemu
personelowi medycznemu biorącym udział
w pracach powiatowej komisji lekarskiej.
§ 2.1. Koszty wykonania badań specjalistycznych o których mowa w § 1 pkt 1 powinny

być zgodne z cennikiem usług medycznych
obowiązującym w zakładzie opieki zdrowotnej
do którego badana osoba została skierowana.
2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia
dla osób o których mowa w § 1 pkt 2 powinna
być zgodna z kwotą wynagrodzenia ustalonego
na 2010r. przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
3. Zwrot wypłaconego wynagrodzenia o
której mowa w § 1 pkt 3 powinien obejmować
faktyczną liczbę dni pracy w komisji i uwzględniać tylko stałe składniki wynagrodzenia.
§ 3.1. Na pokrycie kosztów wykonania zadań objętych porozumieniem, Powierzający
przekaŜe Przejmującemu dotację celową w wysokości 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) w dz. 750 - administracja publiczna, rozdz.
75045 - kwalifikacja wojskowa, § 2120 - dotacje
celowe przekazane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej.
2. Dotacja celowa zostanie przekazana w
terminie do dnia 31 stycznia 2010r.
3. Rozliczenie dotacji celowej nastąpi w
terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia
kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.
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4. Zmiana wysokości przekazanej dotacji
celowej zostanie dokonana na podstawie przedłoŜonego przez Przejmującego ostatecznego
rozliczenia kosztów wykonania porozumienia i
sporządzeniu aneksu do zawartego porozumienia.

Poz. 4186,4187

§ 7. Porozumienie moŜe być rozwiązane
przez kaŜdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 8. Sprawy sporne wynikające z zawartego porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Powierzającego.

§ 4. Dotacja celowa niewykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
podlega zwrotowi do budŜetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. - o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach - po
dwa dla kaŜdej ze stron.
§ 10. Traci moc porozumienie zawarte w
dniu 18 grudnia 2000r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
dotyczących przygotowania i przeprowadzenia
poboru (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2001r. Nr 7, poz. 77).

§ 5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem powierzonych zadań w imieniu Wojewody
Świętokrzyskiego, sprawuje dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach.

§ 11. Porozumienie wchodzi w Ŝycie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010r.

§ 6. Zmiana treści porozumienia wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
Przejmujący
Starosta Włoszczowski: R. Maciejczyk

Powierzający
Wojewoda Świętokrzyski:

Koruba

Wicestarosta: Z. Krzysiek
Skarbnik Powiatu: J. Puto

B.

Pałka-

4186

4187
4187

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 5 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim BoŜentyną Pałką-Korubą
zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Buskiego reprezentowanym przez: 1. Jerzego
Kolarza - Starostę Buskiego 2. Stanisława Klimczaka - Wicestarostę Buskiego Działającym na podstawie
uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/292/2009 z dnia 30 października 2009r. w sprawie przyjęcia od
Wojewody Świętokrzyskiego do wykonania w 2010 roku zadań publicznych z zakresu administracji
rządowej, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zwanym dalej „Przyjmującym”
w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem
kwalifikacji wojskowej w 2010r.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia
23 stycznia 2009r. o województwie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.
206) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U., z
2001r. Nr 142, poz. 1592 z późń. zm.) zawiera się
porozumienie następującej treści:
§ 1. Powierzający powierza, a Przejmujący
przyjmuje do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej, określone w art. 30 ustawy
z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2004r. Nr 241, poz. 2416 z późń. zm.) obejmujące:

1) zlecanie zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzanie na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym
psychologicznych i obserwacji szpitalnej,
osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywania kosztów tych badań;
2) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej oraz pracownikom średniego
personelu medycznego wyznaczonym do
pracy w powiatowej komisji lekarskiej;
3) zwrot zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń wypłaconych lekarzom i średniemu
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personelowi medycznemu biorącym udział
w pracach powiatowej komisji lekarskiej.
§ 2.1. Koszty wykonania badań specjalistycznych o których mowa w § 1 pkt 1 powinny
być zgodne z cennikiem usług medycznych
obowiązującym w zakładzie opieki zdrowotnej
do którego badana osoba została skierowana.

Poz. 4187

§ 4. Dotacja celowa niewykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
podlega zwrotowi do budŜetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia
dla osób o których mowa w § 1 pkt 2 powinna
być zgodna z kwotą wynagrodzenia ustalonego
na 2010r. przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

§ 5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem powierzonych zadań w imieniu Wojewody
Świętokrzyskiego, sprawuje dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach.

3. Zwrot wypłaconego wynagrodzenia o
której mowa w § 1 pkt 3 powinien obejmować
faktyczną liczbę dni pracy w komisji i uwzględniać tylko stałe składniki wynagrodzenia.

§ 6. Zmiana treści porozumienia wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

§ 3.1. Na pokrycie kosztów wykonania zadań objętych porozumieniem, Powierzający
przekaŜe Przejmującemu dotację celową w wysokości 33.000 zł (słownie złotych: trzydzieści
trzy tysiące) w dz. 750 - administracja publiczna,
rozdz. 75045 - kwalifikacja wojskowa, § 2120 dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na
zadania bieŜące realizowane przez powiat na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej.
1. Dotacja celowa zostanie przekazana w terminie do dnia 31 stycznia 2010r.
2. Rozliczenie dotacji celowej nastąpi w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia
kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.
3. Zmiana wysokości przekazanej dotacji celowej zostanie dokonana na podstawie przedłoŜonego przez Przejmującego ostatecznego
rozliczenia kosztów wykonania porozumienia
i sporządzeniu aneksu do zawartego porozumienia.
Przejmujący
Starosta: J. Kolarz
Wicestarosta: S. Klimczak
4187

§ 7. Porozumienie moŜe być rozwiązane
przez kaŜdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 8. Sprawy sporne wynikające z zawartego porozumienia będą rozstrzygnięte przez Sąd
właściwy dla siedziby Powierzającego.
§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach - po
dwa dla kaŜdej ze stron.
§ 10. Traci moc porozumienie zawarte w
dniu 10 sierpnia 2000r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
dotyczących przygotowania i przeprowadzenia
poboru (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 65, poz. 609).
§ 11. Porozumienie wchodzi w Ŝycie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010r.
Powierzający
Wojewoda Świętokrzyski: B. Pałka-Koruba
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 5 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim BoŜentyną Pałką-Korubą
zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Pińczowskiego reprezentowanym przez:
1. Andrzej Kozera - Przewodniczący Zarządu Powiatu 2. Jan Moskwa Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Powiatu działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/169/2009 z dnia 29 października
2009r. zwany dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z
przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia
23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.
206) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zawiera się
porozumienie następującej treści:
§ 1. Powierzający powierza, a Przejmujący
przejmuje do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej, określone w art. 30 ustawy
z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) obejmujące:
1) zlecanie zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzanie na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym
psychologicznych i obserwacji szpitalnej,
osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie kosztów tych badań;
2) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej oraz pracownikom średniego
personelu medycznego wyznaczonym do
pracy w powiatowej komisji lekarskiej;
3) zwrot zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń wypłaconych lekarzom i średniemu
personelowi medycznemu biorącym udział
w pracach powiatowej komisji lekarskiej.

§ 3.1. Na pokrycie kosztów wykonania zadań objętych porozumieniem, Powierzający
przekaŜe Przejmującemu dotację celową w wysokości 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) w
dz. 750 - administracja publiczna, rozdz. 75045 kwalifikacja wojskowa, § 2120 - dotacje celowe
przekazane z budŜetu państwa na zadania bieŜące
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
2. Dotacja celowa zostanie przekazana w
terminie do dnia 31 stycznia 2010r.
3. Rozliczenie dotacji celowej nastąpi w
terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia
kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.
4. Zmiana wysokości przekazanej dotacji
celowej zostanie dokonana na podstawie przedłoŜonego przez Przejmującego ostatecznego rozliczenia kosztów wykonania porozumienia i sporządzeniu aneksu do zawartego porozumienia.
§ 4. Dotacja celowa niewykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
podlega zwrotowi do budŜetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

§ 2.1. Koszty wykonania badań specjalistycznych o których mowa w § 1 pkt 1 powinny
być zgodne z cennikiem usług medycznych
obowiązującym w zakładzie opieki zdrowotnej
do którego badana osoba została skierowana.

§ 5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem
powierzonych zadań w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego, sprawuje dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia
dla osób o których mowa w § 1 pkt 2 powinna
być zgodna z kwotą wynagrodzenia ustalonego
na 2010r. przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

§ 6. Zmiana treści porozumienia wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

3. Zwrot wypłaconego wynagrodzenia o
której mowa w § 1 pkt 3 powinien obejmować
faktyczną liczbę dni pracy w komisji i uwzględniać tylko stałe składniki wynagrodzenia.

§ 7. Porozumienie moŜe być rozwiązane
przez kaŜdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 8. Sprawy sporne wynikające z zawartego porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Powierzającego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 550

– 24958 –

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach - po
dwa dla kaŜdej ze stron.

Poz. 4188,4189

poboru (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 7, poz. 79).
§ 11. Porozumienie wchodzi w Ŝycie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010r.

§ 10. Traci moc porozumienie zawarte w
dniu 30 stycznia 2001r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
dotyczących przygotowania i przeprowadzenia
Przejmujący
Przewodniczący Zarządu Powiatu: A. Kozera
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Powiatu: J. Moskwa

Powierzający
Wojewoda Świętokrzyski: B. Pałka-Koruba

4188

4189
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 12 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim BoŜentyną Pałką-Korubą
zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu SkarŜyskiego reprezentowanym przez: 1. Jerzego
śmijewskiego - Starostę Powiatu SkarŜyskiego 2. Leszka Lepiarza - Wicestarostę Powiatu SkarŜyskiego
działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr 300/XLIV/2009 z dnia 29 października 2009r.
zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia
23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.
206) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
Z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zawiera
się porozumienie następującej treści:
§ 1. Powierzający powierza, a Przejmujący
przejmuje do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej, określone w art. 30 ustawy z
dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Z
2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) obejmujące:
1) zlecanie zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzanie na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym
psychologicznych i obserwacji szpitalnej,
osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie kosztów tych badań;
2) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej oraz pracownikom średniego
personelu medycznego wyznaczonym do
pracy w powiatowej komisji lekarskiej;
3) zwrot zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń wypłaconych lekarzom i średniemu
personelowi medycznemu biorącym udział
w pracach powiatowej komisji lekarskiej.
§ 2.1. Koszty wykonania badań specjalistycznych o których mowa w § 1 pkt 1 powinny
być zgodne z cennikiem usług medycznych

obowiązującym w zakładzie opieki zdrowotnej
do którego badana osoba została skierowana.
2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia
dla osób o których mowa w § 1 pkt 2 powinna
być zgodna z kwotą wynagrodzenia ustalonego
na 2010r. przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
3. Zwrot wypłaconego wynagrodzenia o
którym mowa w § 1 pkt 3 powinien obejmować
faktyczną liczbę dni pracy w komisji i uwzględniać tylko stałe składniki wynagrodzenia.
§ 3.1. Na pokrycie kosztów wykonania zadań objętych porozumieniem, Powierzający
przekaŜe Przejmującemu dotacje celową w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy)
w dz. 750 - administracja publiczna, rozdz. 75045
- kwalifikacja wojskowa, § 2120 - dotacje celowe
przekazane z budŜetu państwa na zdania bieŜące
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
2. Dotacja celowa zostanie przekazana w
terminie do dnia 31 stycznia 2010r.
3. Rozliczenie dotacji celowej nastąpi w
terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia
kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.
4. Zmiana wysokości przekazanej dotacji
celowej zostanie dokonana na podstawie przedłoŜonego przez Przejmującego ostatecznego
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rozliczenia kosztów wykonania porozumienia i
sporządzenia aneksu do zawartego porozumienia.
§ 4. Dotacja celowa niewykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
podlega zwrotowi do budŜetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Poz. 4189,4190

§ 8. Sprawy sporne wynikające z zawartego porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Powierzającego.
§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach - po
dwa dla kaŜdej ze stron.
§ 10. Traci moc porozumienie zawarte w
dniu 5 lipca 2000r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia
poboru (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 65, poz. 607).

§ 5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem
powierzonych zadań w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego, sprawuje dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

§ 11. Porozumienie wchodzi w Ŝycie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010r.

§ 6. Zmiana treści porozumienia wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§ 7. Porozumienie moŜe być rozwiązane
przez kaŜdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Przejmujący:
Starosta: J. śmijewski
Wicestarosta: L. Lepiarz

Powierzający:
Wojewoda Świętokrzyski: B. Pałka-Koruba
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 12 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim BoŜentyną Pałką-Korubą
zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Starachowickiego reprezentowanym przez:
1. Starostę Starachowickiego - Andrzeja Matynię 2. Wicestarostę Starachowickiego - Andrzeja
Sendeckiego działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXIX/292/2009 z dnia
29 października 2009r. zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia niektórych
zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia
23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.
206) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zawiera
się porozumienie następującej treści:
§ 1. Powierzający powierza, a Przejmujący
przejmuje do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej, określone w art. 30 ustawy
z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) obejmujące:
1) zlecanie zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzanie na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym
psychologicznych i obserwacji szpitalnej,
osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie kosztów tych badań;

2) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej oraz pracownikom średniego
personelu medycznego wyznaczonym do
pracy w powiatowej komisji lekarskiej;
3) zwrot zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń wypłaconych lekarzom i średniemu
personelowi medycznemu biorącym udział
w pracach powiatowej komisji lekarskiej.
§ 2.1. Koszty wykonania badań specjalistycznych o których mowa w § 1 pkt 1 powinny
być zgodne z cennikiem usług medycznych
obowiązującym w zakładzie opieki zdrowotnej
do którego badana osoba została skierowana.
2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia
dla osób o których mowa w § 1 pkt 2 powinna
być zgodna z kwotą wynagrodzenia ustalonego
na 2010r. przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 550

– 24960 –

3. Zwrot wypłaconego wynagrodzenia o
której mowa w § 1 pkt 3 powinien obejmować
faktyczną liczbę dni pracy w komisji i uwzględniać tylko stałe składniki wynagrodzenia.
§ 3.1. Na pokrycie kosztów wykonania zadań objętych porozumieniem, Powierzający
przekaŜe Przejmującemu dotację celową w wysokości 32.000 zł (słownie złotych: trzydzieści
dwa tysiące) w dz. 750 - administracja publiczna,
rozdz. 75045 - kwalifikacja wojskowa, § 2120 dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na
zadania bieŜące realizowane przez powiat na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej.

Poz. 4190

30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.).
§ 5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem powierzonych zadań w imieniu Wojewody
Świętokrzyskiego, sprawuje dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
§ 6. Zmiana treści porozumienia wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§ 7. Porozumienie moŜe być rozwiązane
przez kaŜdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

2. Dotacja celowa zostanie przekazana w
terminie do dnia 31 stycznia 2010r.

§ 8. Sprawy sporne wynikające z zawartego porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Powierzającego.

3. Rozliczenie dotacji celowej nastąpi w
terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia
kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach - po
dwa dla kaŜdej ze stron.

4. Zmiana wysokości przekazanej dotacji
celowej zostanie dokonana na podstawie przedłoŜonego przez Przejmującego ostatecznego
rozliczenia kosztów wykonania porozumienia i
sporządzeniu aneksu do zawartego porozumienia.

§ 10. Traci moc porozumienie zawarte w
dniu 30 maja 2000r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia
poboru (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 65, poz. 606).

§ 4. Dotacja celowa niewykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
podlega zwrotowi do budŜetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
Przejmujący
Starosta: A. Matynia
Wicestarosta: A. Sendecki
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§ 11. Porozumienie wchodzi w Ŝycie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010r.
Powierzający
Wojewoda Świętokrzyski: B. Pałka-Koruba
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Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
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Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm
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