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UCHWAŁA NR 25/193/09
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budŜetowych gminy o kwotę 590.100,00 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych gminy o kwotę 590.100,00 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Plan wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2009-2011 przedstawia
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne
roczne w 2009 r. przedstawia załącznik Nr 4 do
niniejszej uchwały.

5. Plan wydatków zwiazanych z realizacją
zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. przedstawia załącznik Nr 5 do
niniejszej uchwały.
6. Plan przychodów i wydatków zakładów
budŜetowych na 2009 r. przedstawia załącznik Nr 6
do niniejszej uchwały.
7. Plan dotacji przedmiotowych w 2009 r.
przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Plan dotacji celowych przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej: E. Gumul

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 554

– 25095 –

Poz. 4230

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 25/193/09
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 20 listopada 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 554

– 25096 –

Poz. 4230

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 25/193/09
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 20 listopada 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 554

– 25097 –

Poz. 4230

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 25/193/09
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 20 listopada 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 554

– 25098 –

Poz. 4230

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 25/193/09
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 20 listopada 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 554

– 25099 –

Poz. 4230

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 25/193/09
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 20 listopada 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 554

– 25100 –

Poz. 4230

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 25/193/09
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 20 listopada 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 554

– 25101 –

Poz. 4230,4231

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 25/193/09
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 20 listopada 2009 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 25/193/09
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 20 listopada 2009 r.

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

Dział Rozdział
Nazwa zadania
2
3
4
010
01009 BieŜące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
600
60014 Modernizacja dróg powiatowych
926
92605 Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu
Ogółem

Jednostka otrzymująca dotację
5
wyłonione w drodze przetargu
wyłonione w drodze przetargu
wyłonione w drodze przetargu

Kwota dotacji
5
4.000
435.000
400.000
839.000

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŜące i nienaleŜące do sektora finansów
publicznych w 2008 r, realizowanych w trybie ustawy o poŜytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca
dotację wpisać „wyłoniona w drodze konkursu”

4231
4231

UCHWAŁA NR 25/201/09
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008
z późn. zm) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie gminy
Małogoszcz powinien:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 554

– 25102 –

1) złoŜyć wniosek o udzielenie zezwolenia, spełniający wymogi ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008
z późn. zm.),
2) posiadać zaplecze techniczno-biurowe oraz bazę
transportową odpowiednią do świadczonych
usług,
3) posiadać tytuł prawny do dysponowania
bazą transportową lub jej filią, wyposaŜoną
w obiekty budowlane i środki techniczne (pojazdy, urządzenia, kontenery i pojemniki) odpowiednie, w ilości i jakości, do planowanej
działalności, spełniającą wymagania przepisów budowlanych i ochrony środowiska,
4) posiadać pojazdy przeznaczone do odbioru
odpadów komunalnych spełniające warunki
techniczne określone w ustawie z dnia
20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.),
5) oznakować pojazdy w sposób trwały i widoczny umoŜliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi (nazwa firmy,
adres, telefon kontaktowy),
6) posiadać pojazdy o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i
wyładunek odpadów komunalnych w sposób
nie powodujący zanieczyszczeni środowiska,
7) posiadać środki techniczne i transportowe
umoŜliwiające zorganizowanie selektywnego
odbioru odpadów komunalnych od odbiorców indywidualnych jak równieŜ w zabudowie wielorodzinnej,
8) posiadać środki techniczne i transportowe
umoŜliwiające zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w tym równieŜ zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, baterii i
akumulatorów,
9) zapewnić usługi mycia i dezynfekcji sprzętu
technicznego i środków transportu uŜywanych do prowadzenia działalności,
10) posiadać umowy z zarządzającymi instalacjami odzysku bądź unieszkodliwiania na
przyjęcie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych,
11) posiadać waŜne zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie transportu odpadów
komunalnych zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
z 2007r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.),
4231

Poz. 4231

12) odpady komunalne stałe, wytworzone na
terenie gminy przekazywać na składowisko w
Promniku.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych powinien:
1) złoŜyć wniosek o udzielenie zezwolenia, spełniający wymogi ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z
późn. zm.),
2) posiadać zaplecze techniczno biurowe oraz
bazę transportową odpowiednią do świadczonych usług,
3) posiadać specjalistyczne pojazdy asenizacyjne, spełniające wymagania techniczne oraz
sanitarno-porządkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla
pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r.
Nr 193, poz. 1617),
4) oznakować pojazdy w sposób trwały i widoczny umoŜliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi (nazwa firmy,
adres, telefon kontaktowy),
5) zapewnić odpowiedni standard sanitarny
świadczonych usług: po zakończonej pracy
umyć pojazd, przeprowadzić dezynfekcję
części spustowej zbiornika pojazdu asenizacyjnego oraz zabezpieczyć pojazd przed wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu w czasie transportu nieczystości ciekłych,
6) posiadać podpisaną umowę z przedsiębiorcą
świadczącym usługi w zakresie mycia lub dezynfekcji pojazdów, w przypadku braku moŜliwości wykonywania w/w czynności we własnej bazie transportowej,
7) przekazywać do unieszkodliwienia nieczystości ciekłe na oczyszczalnię w Zakruczu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Małogoszcz.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej: E. Gumul

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 554

– 25103 –

Poz. 4232,4233

4232
4232

UCHWAŁA NR 25/202/09
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie : pozbawienia statusu pomnika przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18
ust. 2 pkt. 15 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. 44 ust. 3, 3a, i 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 z póŜn. zm.) Rada
Miejska w Małogoszczu uchwala co następuje:

2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody
następuje z uwagi na konieczność usunięcia
drzewa, które na skutek anomalii pogodowych
zostało wywrócone i stanowiło zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Małogoszcz.

§ 1.1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody drzewo gatunek klon zwyczajny rosnący we
wsi Karsznice na działce nr 719 obręb Karsznice,
stanowiacej wlasność Gminy Małogoszcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej: E. Gumul

4232

4233
4233

UCHWAŁA NR 25/209/09
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Małogoszczu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40
ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123 z późn. zm) oraz art. 5 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prwanych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) Rada
Miejska uchwala co następuje:
§ 1. W statucie Domu Kultury w Małogoszczu nadanego uchwałą Nr 23/217/05 Rady
4233

Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada
2005 r. w sprawie nadania statutu samorządowej
instytucji kultury pn. Dom Kultury w Małogoszczu
w § 10 ust. 1 skreśla się pkt. 7.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej: E. Gumul

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 554

– 25104 –

Poz. 4234

4234
4234

UCHWAŁA NR XI/8/09
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218:
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458:
z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.
1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458)
uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Starachowice:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i
budynków od 1 m2 powierzchni - 0,63 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych
od 1 ha powierzchni - 4,04 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
1

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

4234

poŜytku publicznego od 1 m2 powierzchni
- 0,25 zł;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni uŜytkowej - 0,53 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od
1 m2 powierzchni uŜytkowej - 18,42 zł,1)
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2
powierzchni uŜytkowej - 9,57 zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni
uŜytkowej - 4,16 zł,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego od 1 m2 powierzchni uŜytkowej - 6,58 zł;
z wyjątkiem:
- zajętych na potrzeby własne (komórki,
budynki gospodarcze, szopy) od 1 m2
powierzchni uŜytkowej - 3,55 zł,
- garaŜy wolnostojących od 1 m2 powierzchni uŜytkowej - 6,58 zł;
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała zostaje ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Z. Rafalski
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UCHWAŁA NR XI/9/09
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420).
w związku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847; z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i
Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458).
uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Określa się wysokość stawek podatku
od środków transportowych na terenie miasta:
1. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 530 zł
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 810 zł
c) powyŜej 9 ton, a poniŜej 12 ton - 990 zł
2. Od samochodu cięŜarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu bez względu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego, o
którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniŜej 12 ton - 1.400 zł
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego, o
którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby
osi, dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów, bez względu na rodzaj zawiesze-

nia osi jezdnych według stawek określonych
w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 880 zł
6. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyŜszą niŜ 12 ton według stawek
określonych w Załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały.
7. Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w
zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niŜ 30 miejsc - 800 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1.720 zł
2. Dla pojazdów wymienionych w § 1
pkt 1, 3, 5, 7 posiadających urządzenia mające
wpływ na ochronę środowiska stawki podatku
określa się w następujących wysokościach:
1. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 480 zł
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 760 zł
c) powyŜej 9 ton, a poniŜej 12 ton - 940 zł
2. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do uŜycia łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 12 ton włącznie - 1.350 zł
3. Od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i
poniŜej 12 ton - 840 zł
4. Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniej niŜ 30 miejsc - 760 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1.610 zł
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
§ 3. Uchwała zostaje ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.

Poz. 4235

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Z. Rafalski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XI/9/09
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 27 listopada 2009 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niŜ
Mniej niŜ
Dwie osie
12
13
13
14
14
15
15
Trzy osie
12
17
17
19
19
21
21
23
23
25
25
Cztery osie i więcej
12
25
25
27
27
29
29
31
31

Stawka podatku
(w złotych)
Bez względu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych
1050
1100
1210
1430
1100
1210
1330
1440
1800
1800
770
1420
2680
2690
2690
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XI/9/09
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 27 listopada 2009 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 ust. 1 pkt. 4 uchwały
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niŜ
Mniej niŜ
Dwie osie
12
18
18
25
25
31
31
Trzy osie i więcej
12
40
40

Stawka podatku
(w złotych)
Bez względu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych
1370
1990
2040
2120
1970
2750
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XI/9/09
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 27 listopada 2009 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w § 1 ust. 1 pkt. 6 uchwały
Liczba osi i
dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niŜ
Mniej niŜ

Stawka podatku
(w złotych)
Bez względu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś
12
18
25

18
25

540
780
830

12
28
33
38

28
33
38

350
1440
1470
1940

12
38

38

1080
1470

Dwie osie

Trzy osie i więcej

4235
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UCHWAŁA NR XL/158/09
RADY GMINY SAMBORZEC
z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie dokonania zmian budŜetu Gminy Samborzec na rok 2009
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Samborzec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) art, 184 ust. 1, pkt 1, 2 ustawy
z dnia 30.czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 roku. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.), Rada Gminy Samborzec uchwala
co następuje:

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Kiliański

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i
w planie wydatków budŜetu Gminy Samborzec na
rok 2009 - (zgodnie z załącznikami nr 1 i 2).
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL/158/09
Rady Gminy Samborzec
z dnia 23 listopada 2009 r.

Plan dochodów
Dz.

Rozdział

§

0 10
600
854

0 1095
60016
85415
Razem
Ogółem

2010
2710
2030

kwota
zwiększenia
61 413,00
20 000,00
6 140,00
87553,00
87553,00

kwota
zmniejszenia

0,00

Uwagi
dot. cel. z budŜ. państ. na zad. zlecone
pomoc fin. z Samorz. Województwa
dot. cel. z budŜ. państ. na zad. własne
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XL/158/09
Rady Gminy Samborzec
z dnia 23 listopada 2009 r.

Plan wydatków
Dz.
010

600
750
801
852

854
900
921
Razem
Ogółem

Rozdział
§
01095 4110
4120
4170
4300
4430
60016 4270
75075 4300
80101 4010
85219 4010
4040
4110
85415 4240
90095 4260
92116 2480

kwota
zwiększenia
150,00
22,00
995,00
61,00
60 185,00
20 000,00
10 600,00
140 000,00
0,00
0,00
0,00
6 140,00
20 000,00
7 000,00
265 153,00
87 553,00

kwota
zmniejszenia

Uwagi
składka ZUS
F-sz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup usług pozostałych
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd.
zakup usług remontowych na drogach gminnych
zakup usług pozostałych /promocja gminy/
wynagrodzenia osobowe
140 000,00 wynagrodzenia osobowe
7 600,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne
30 000,00 składka ZUS
pomoc materialna dla uczniów-wyprawka szkolna
zakup energii elektrycznej
dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej
177 600,00

4236

4237
4237

UCHWAŁA NR XL/160/09
RADY GMINY SAMBORZEC
z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 166
ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z
późn. zm.) Rada Gminy w Samborcu uchwala,
co następuje :
§ 1. WyraŜa się zgodę na przystąpienie i
współfinansowanie przez Gminę Samborzec
Projektu pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2,
Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego - zwanego dalej Projektem.
§ 2. Zobowiązania finansowe Gminy Samborzec wynikające z realizacji Projektu obejmujące: a) wkład własny Gminy w kwocie szacunkowej 11.500 zł (15 % wartości zadania realizo-

wanego w Gminie) b) koszty niekwalifikowane
projektu, na co składają się koszty stanowiące 3 %
wartości zadania realizowanego w Gminie oraz
koszty szkoleń, co daje łączną kwotę 8.400 zł
zostaną pokryte z dochodów budŜetu Gminy
Samborzec i zabezpieczone na ten cel w uchwałach budŜetowych w latach 2011-2012.
§ 3. UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego i podpisania weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie całkowitego udziału
Gminy 19.900 zł w Projekcie, w kwocie stanowiącej sumę wkładu własnego Gminy oraz kosztów niekwalifikowanych projektu w wysokości
8.400 zł. Realizacja zabezpieczenia następować
będzie z dochodów własnych Gminy.
§ 4. W celu realizacji przedsięwzięcia, o
którym mowa w § 1, upowaŜnia się Wójta Gminy do zawarcia Umowy w sprawie partnerskiej
współpracy przy wspólnej realizacji Projektu
„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Samborzec.

Poz. 4237,4238

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Kiliański

4237

4238
4238

UCHWAŁA NR XXXVII/228/09
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 568;
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; zm. Dz. U. z
2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223,
poz. 1463, zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458)
uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku
od środków transportowych
1. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 310 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 520 zł
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton 620 zł
2. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ
12 ton w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia stawki podatku określa załącznik
Nr 1 do Uchwały.
3. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z
przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i
poniŜej 12 ton stawka podatku wynosi 720 zł.
4. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub z przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyŜszej niŜ 12 t. w zaleŜności od liczby osi,

dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 2 do Uchwały.
5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna
masę całkowitą od 7 t. i poniŜej 12 t., z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawka podatku wynosi 720 zł.
6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym mają dopuszczalną masę
całkowita równą lub wyŜszą niŜ 12 t., z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zaleŜności od osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 3
do Uchwały.
7. Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniejszej niŜ 30 miejsc 1.028 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1.235 zł
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych samochody wykorzystywane
wyłącznie do potrzeb jednostek i zakładów budŜetowych gminy stanowiące ich własność z
wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8
pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/140/08
z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Borzęcki

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 554

– 25110 –

Poz. 4238
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/228/09
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 21 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/228/09
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 21 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVII/228/09
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Stawki podatku dla przyczep lub naczep określonych w art. 8 pkt. 6 ustawy
maksymalna 17036,27, powyŜej 36 ton 2153,41
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku w (złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowaŜne
3
Jedna oś
20
179,82
323,44
Dwie osie
212,52
620,01
859,37
1 161,77
Trzy osie i więcej
684,23
952,76

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
26
323,44
567,47
312,94
859,37
1 305,39
1 718,71
952,76
1 294,88

4238

4239
4239

ZARZĄDZENIE NR 133/2009
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2009r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późniejszymi zmianami) i art. 188 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.
2104 z późniejszymi zmianami), oraz uchwały
Nr II/15/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia
27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu
Gminy Brody na 2009r. z późniejszymi zmianami
Wójt Gminy w Brodach zarządza, co następuje:
§ 1. W budŜecie gminy na rok 2009 dokonuje się następujących zmian w zakresie zadań:
1. zleconych:
1) Zmniejsza się plan dochodów budŜetowych o kwotę - 416 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę
- 416 zł
rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej, § 2010
o kwotę
- 409 zł
rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2010 o kwotę
- 7 zł
2) Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych o kwotę
- 416 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę
- 416 zł
rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej, § 4130
o kwotę
- 409 zł
rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3110 o kwotę
- 7 zł
3) Zwiększa się plan dochodów budŜetowych o kwotę
- 52.997 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01095 - Pozostała działalność,
§ 2010 o kwotę
- 12.284 zł
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w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego,
§ 2010 o kwotę
- 40.713 zł
4) Zwiększa się plan wydatków budŜetowych o kwotę
- 52.997 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01095 - Pozostała działalność,
o kwotę
- 12.284 zł
w tym: § 4430 o kwotę
- 12.043 zł
§ 4740 o kwotę
- 241 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego,
o kwotę
- 40.713 zł
w tym: § 3110 o kwotę
- 39.492 zł
§ 4010 o kwotę
- 1.033 zł
§ 4110 o kwotę
- 163 zł
§ 4120 o kwotę
- 25 zł
2. własnych:
5) Zwiększa się plan dochodów budŜetowych o kwotę
- 1.440 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział
85219 - Ośrodki pomocy społecznej,
§ 2030 o kwotę
- 1.440 zł
6) Zmniejsza się plan dochodów budŜetowych o kwotę
- 27.851 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna,
o
kwotę
- 27.851 zł
rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w
centrum
integracji
społecznej,
§ 2030 o kwotę
- 6.851 zł
rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe, § 2030 o kwotę
- 21.000 zł
7) Zwiększa się plan wydatków budŜetowych o kwtę
- 1.440 zł

Poz. 4239

w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział
85219 - Ośrodki pomocy społecznej,
o kwotę
- 1.440 zł
w tym: § 4010 o kwotę
- 1.218 zł
§ 4110 o kwotę
- 192 zł
§ 4120 o kwotę
- 30 zł
8) Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych o kwotę
- 27.851zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę
- 27.851 zł
rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w
centrum
integracji
społecznej,
§ 4130 o kwotę
- 6.851 zł
rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe, § 3110 o kwotę
- 21.000 zł
9) Po dokonanych zmianach w budŜecie
gminy na 2009 rok załączniki:
- Nr 6a „Dochody związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami” do uchwały Nr II/15/2009
Rady Gminy w Brodach z dnia 27 lutego
2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu
Gminy Brody na 2009r. otrzymuje
nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- Nr 6b „Wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami” do uchwały Nr II/15/2009
Rady Gminy w Brodach z dnia 27 lutego
2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu
Gminy Brody na 2009r. otrzymuje
nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy: A. Przygoda
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 133/2009
Wójta Gminy Brody
z dnia 17 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 133/2009
Wójta Gminy Brody
z dnia 17 listopada 2009 r.
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ZARZĄDZENIE NR 136/2009
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2009r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późniejszymi zmianami) i art. 188 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.
2104 z późniejszymi zmianami), oraz uchwały
Nr II/15/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia
27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu
Gminy Brody na 2009r. z późniejszymi zmianami
Wójt Gminy w Brodach zarządza, co następuje:
§ 1. W budŜecie gminy na rok 2009 dokonuje się następujących zmian w zakresie zadań:
1. zleconych:
1) Zwiększa się plan dochodów budŜetowych o kwotę
- 43.041 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego,
§ 2010 o kwotę
- 43.041 zł
2) Zwiększa się plan wydatków budŜetowych o kwotę
45.260 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego,
o kwotę
- 45.260 zł
w tym: § 3110 o kwotę
- 41.750 zł
§ 4210 o kwotę
- 510 zł
§ 4300 o kwot
ę - 3.000 zł
3) Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych o kwotę
- 2.219 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego,
o kwotę
- 2.219 zł
w tym: § 4110 o kwotę
- 1.119 zł
§ 4170 o kwotę
- 600 zł
§ 4700 o kwotę
- 500 zł

2. własnych:
1) Zwiększa się plan dochodów budŜetowych o kwotę
- 19.462 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę
- 19.462 zł
rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o kwotę
- 12.750 zł
w tym: § 2030 o kwotę
- 5.200 zł
§ 2039 o kwotę
- 7.550 zł
rozdział 85295 - Pozostała działalność,
§ 2030 o kwotę
- 6.712 zł
2) Zmniejsza się plan dochodów budŜetowych o kwotę
- 7.550 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe, § 2030 o kwotę
- 7.550 zł
3) Zwiększa się plan wydatków budŜetowych o kwotę
- 45.748 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę
- 45.748 zł
rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, § 4330 o kwotę
- 23.712 zł
rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o kwotę
- 12.750 zł
w tym: § 3119 o kwotę
- 7.550 zł
§ 3110 o kwotę
- 5.200 zł
rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę - 2.574 zł
w tym: § 3020 o kwotę
- 1.820 zł
§ 4300 o kwotę
- 500 zł
§ 4570 o kwotę
- 254 zł
rozdział 85295 - Pozostała działalność,
§ 3110 o kwotę
- 6.712 zł
4) Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych o kwotę
- 33.836 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę
- 33.836 zł
rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3110 o kwotę - 7.550 zł
rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę
- 17.959 zł
w tym: § 4010 o kwotę
- 14.520 zł
§ 4110 o kwotę
- 2.284 zł
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§ 4120 o kwotę
- 355 zł
§ 4280 o kwotę - 700 zł § 4430 o kwotę
- 100 zł
rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o kwotę
- 1.615 zł
w tym: § 4110 o kwotę
- 203 zł
§ 4170 o kwotę
- 1.412 zł
rozdział 85295 - Pozostała działalność,
§ 3110 o kwotę
- 6.712 zł
5) Po dokonanych zmianach w budŜecie
gminy na 2009 rok załączniki:
- Nr 6a „Dochody związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami” do uchwały Nr II/15/2009
Rady Gminy w Brodach z dnia 27 lutego
2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu
Gminy Brody na 2009r. otrzymuje

Poz. 4240

-

nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
Nr 6b „Wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” do uchwały Nr II/15/2009
Rady Gminy w Brodach z dnia 27 lutego
2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu
Gminy Brody na 2009r. otrzymuje
nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy: A. Przygoda
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 136/2009
Wójta Gminy Brody
z dnia 30 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 136/2009
Wójta Gminy Brody
z dnia 30 listopada 2009 r.
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POROZUMIENIE NR 515/2009
zawarte w dniu 16 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią BoŜentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Busko-Zdrój reprezentowaną
przez Pana Piotra Wąsowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zwaną dalej „Beneficjantem”
w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie
bieŜącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o
wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206);

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze. zm.)
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008r., Nr 88, poz. 539
ze zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2009r. Wojewoda powierza a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Busko-Zdrój zwane
dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc
pamięci - nie związanych z pochówkami w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r. o gro-

bach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz.
311 z późn. zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową w wysokości 5.000 zł.
(słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem
na ułoŜenie kostki brukowej wokół mogiły wojennej usytuowanej na cmentarzu parafialnym
w m. SzczaworyŜ.

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznana dotację na konto dochodów budŜetu Beneficjenta.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upowaŜnionego pracownika Wojewody, w kaŜdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2007r Nr 223, poz. 1655 ze zm.).
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,

4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieŜącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej
ŚUW informacji o przebiegu realizacji zadania,
8) przedłoŜenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niŜ
do dnia 30 stycznia 2010 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
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2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.).

-

Poz. 4241,4242

nie poddania się przez Beneficjenta, na Ŝądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.

§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

3. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2009r.

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem
podpisania.

2. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

6. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla kaŜdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego i
Zakładu Obsługi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem niewaŜności, formy pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

7. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Beneficjent
Burmistrz: P. Wąsowicz

Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: B. Pałka-Koruba

4241

4242
4242

ANEKS NR 2
do Porozumienia zawartego w dniu 9 maja 2007r. w Starachowicach pomiędzy Powiatem Koneckim,
SkarŜyskim, Starachowickim, Ostrowieckim i Opatowskim w sprawie realizacji projektu
pn. „Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego”
(Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 161 z dnia 29.08.2008r. poz. 2333).
§ 1. § 7 ust. 1 Porozumienia otrzymuje
brzmienie:
„1. Partnerzy Porozumienia zobowiązują
się przekazać Beneficjentowi dotację na pokrycie
udziału własnego w wysokości 40 % wartości
projektu, w następującej proporcji:
Powiat Konecki - 10 % całkowitej wartości projektu
Powiat SkarŜyski - 10 % całkowitej wartości projektu
Powiat Ostrowiecki - 10 % całkowitej wartości projektu
Powiat Opatowski - 10 % całkowitej wartości projektu
Przewidywana całkowita wartość projektu przyjęta
w oparciu o załoŜenia wynosi 1 242 860,00 PLN

(słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dwa
tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych), w tym:
- w 2010r. - kwota 971 620 zł (słownie dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia złotych)
- w 2011r. - kwota 271 240 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście
czterdzieści złotych).
Termin przekazania dotacji oraz sposób jej rozliczenia zostanie określony w odrębnych umowach określających szczegółowe warunki finansowania projektu w poszczególnych latach.
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§ 2.1. Aneks nr 2 obowiązuje od dnia
4 listopada 2009r.
Powiat Konecki
Powiat SkarŜyski
Powiat Ostrowiecki
Powiat Opatowski
Powiat Starachowicki

Poz. 4242,4243

2. Z dniem podpisania Aneksu nr 2 traci
moc obowiązywania Aneks nr 1 z dnia
10 czerwca 2009r.

Starosta: A.M. Lenart
Starosta: J. śmijewski
Starosta: W. M. Paluch
Starosta: K. Kotowski
Starosta: A. Matynia

Wicestarosta: B. Soboń
Wicestarosta: L. Lepiarz
Wicestarosta: A. Kryj
Wicestarosta: G. Saramański
Wicestarosta: A. Sendecki
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 9 listopada 2009r. w Sędziszowie pomiędzy: 1. Gminą Sędziszów, ul. Dworcowa 20,
28-340 Sędziszów, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Wacława Szarka oraz
2. Gminą Słupia Jędrzejowska, Słupia 257, 28-350 Słupia, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Janusza Grabka
ZwaŜywszy Ŝe:
1. Gmina Słupia Jędrzejowska w związku
z zamierzanym rozwojem sieci kanalizacji sanitarnej w tym zwłaszcza rozbudowaniem sieci i
przyłączeniem nowych gospodarstw domowych przewiduje znaczne zwiększenie ilości
ścieków komunalnych o łącznie 290 m3/d.
2. Posiadana przez Gminę Słupia Jędrzejowska
oczyszczalnia ścieków usytuowana w miejscowości Słupia nie posiada parametrów
technicznych pozwalających na zaspokojenie
bieŜących potrzeb związanych z planowaną
absorpcją znacząco zwiększonej ilości ścieków komunalnych z nowych odcinków sieci
kanalizacji sanitarnej przy czym dla zapewnienia tego celu nie jest wystarczającym
modernizacja istniejącej oczyszczalni ale konieczność wybudowania nowego obiektu.
3. Wysokość kosztów jakie naleŜałoby ponieść
na wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków dla Gminy Słupia Jędrzejowska według
przewidywanej kwoty około 4 miliony zł.
Uwzględniając ewentualne przychody z tytułu
dostaw ścieków czyni inwestycje ekonomicznie nieracjonalną.
4. Gmina Sędziszów posiada usytuowaną w
mieście Sędziszów oczyszczalnię ścieków,
której zdolności techniczne w pełni zapewniają obsługę zarówno zrzutu ścieków z
Gminy Sędziszów jak teŜ Słupia Jędrzejowska.

Rada Gmin: Sędziszów oraz Słupia Jędrzejowska
kierując się powyŜszymi uwarunkowaniami oraz
treścią przepisów art. 7 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 poz. 142 poz. 1591 ze
zm.) wyraŜają wolę współdziałania w wykonywaniu zadań publicznych związanych z zaopatrzeniem w wodę, kanalizację i usuwaniem oraz
oczyszczaniem ścieków komunalnych - w zakresie objętym niniejszym Porozumieniem.
§ 1. Gmina Słupia Jędrzejowska w związku
z rozwojem komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz planowanym przyłączeniem nowych
gospodarstw domowych do sieci zamierza skierować ścieki od nowo przyłączonych dostawców
do oczyszczalni ścieków w Sędziszowie na co
Gmina Sędziszów wyraŜa zgodę. W tym celu :
1. Gmina Słupia Jędrzejowska wybuduje we
własnym zakresie i na własny koszt jako inwestor odcinek sieci kanalizacji sanitarnej
przebiegającej na terenie Gminy Sędziszów
pomiędzy Tarnawą a Nową Wsią w celu
włączenia się do istniejącej sieci biegnącej
do oczyszczalni ścieków komunalnych Gminy
Sędziszów.
2. Gmina Sędziszów akceptuje przyjęte rozwiązanie i deklaruje dołoŜenia najlepszych starań aby umoŜliwić jego realizację w szczególności zobowiązuje się do przyjmowania
ścieków do oczyszczalni i zapewnić dostawę
wody.
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§ 2. Szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu
dostaw ścieków z Gminy Słupia Jędrzejowska
do oczyszczalni ścieków w Sędziszowie określone zostaną w odrębnej umowie zawartej z Zakładem Usług Komunalnych w Sędziszowie wg
cennika obowiązującego dla Gminy Sędziszów.
§ 3. Gmina Słupia Jędrzejowska jako Właściciel i zarządzający siecią o której mowa w
§ 1 1 pkt Porozumienia umoŜliwi zainteresowanym posiadaczom nieruchomości z terenu GmiBurmistrz: W. Szarek
4243
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ny Sędziszów przyłączenie do sieci na zasadach
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
§ 4. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają zgody obu stron w formie
pisemnej.
§ 5. Porozumienie sporządzono w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdego ze stron.
Wójt Gminy: J. Grabek
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Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w godzinach pracy Urzędu
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