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UCHWAŁA NR XLV/378/2010
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010
Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 235, art. 236,
258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.)
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale nr XXXVII/320/2010
Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia
2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany;

1. § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie;
„§ 9
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu
budżetu w kwocie 6 000 000 zł; w tym
kredyty, pożyczki zaciągane w związku
z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej
w kwocie 3 000 000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu w kwocie 8 663 697 zł, w tym
kredyty, pożyczki zaciągane w związku
z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej
w kwocie 5 610 975 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 279 700 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie
3 200 000 zł.
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2. § 10 punkty od 1 do 3 uchwały otrzymują
następujące brzmienie;
„§ 10
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty
6 000 000 zł, w tym do zaciągania kredytów, pożyczek w związku ze środkami
określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii
Europejskiej do wysokości 3 000 000 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 663 697 zł, w tym do
zaciągania kredytów, pożyczek w związku
ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej w kwocie
5 610 975 zł,
3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
w kwocie 1 279 700 zł,”

Poz. 3710

3. w § 10 uchwały po punkcie 11 dodaje się
punkty 12 i 13 o następującym brzmieniu;
„12) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji
budżetowej w budżecie powiatu
13) dokonywania zmian w planie wydatków
bieżących polegających na zmianach
pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
i planem innych wydatków bieżących w
ramach działów klasyfikacji budżetowej
w budżecie powiatu.”
4. Załącznik nr 3a zatytułowany „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.” otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku–Zdroju.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Stanisława Stolarska
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/378/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 5 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 343

– 28405 –

Poz. 3710

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/378/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 5 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XLV/378/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 5 listopada 2010 r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 343

– 28408 –

Poz. 3711
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UCHWAŁA NR XLV/379/2010
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku
Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, art. 235,
art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009
Nr 157, poz.1240 z późn. zm. ) oraz art. 166
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.), w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157,
poz.1241 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala,
co następuje:
§ 1. Dokonuje się przeniesień w planie
wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale nr XXXVII/320/2010 Rady
Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2010
roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Buskiego na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany;
1. Załącznik nr 3 zatytułowany „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w
latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 3a zatytułowany „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.” otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały.
3. Załącznik nr 4 zatytułowany „Wydatki na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2010 rok” otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej
uchwały.
4. Załącznik nr 4a zatytułowany „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie

5.

6.

7.

8.

9.
10.

podlegających zwrotowi na 2010 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 4b zatytułowany „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
nie podlegających zwrotowi na 2010 rok”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do
niniejszej uchwały.
Załącznik nr 6 zatytułowany „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 8 zatytułowany „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 10 zatytułowany „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na
2010 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 11 zatytułowany „Dotacje podmiotowe w 2010r.” otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 12 zatytułowany „Dotacje celowe w 2010 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku–Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisława Stolarska
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/379/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 5 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/379/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 5 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XLV/379/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 5 listopada 2010 r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 343

– 28416 –

Poz. 3711

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLV/379/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 5 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XLV/379/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 5 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 6
do uchwały nr XLV/379/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 5 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 7
do uchwały nr XLV/379/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 5 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 8
do uchwały nr XLV/379/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 5 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 9
do uchwały nr XLV/379/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 5 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 10
do uchwały nr XLV/379/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 5 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 11
do uchwały nr XLV/379/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 5 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLV/380/2010
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/203/2008 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie
okreņlenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 12
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków

i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568
z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się, co
następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 343

– 28427 –

§ 1. W uchwale Nr XXIII/203/2008 Rady
Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) ustawie
o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z późn. zm.),”,
2) § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Zarząd
Powiatu rozpatruje wnioski i przedkłada Radzie Powiatu propozycję przyznania dotacji.”,
3) § 8 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Wysokość dotacji jest ustalana odrębnie dla każdego wniosku i może być inna niż określona
we wniosku. Jeżeli kwota przyznanej dotacji
jest niższa od wnioskowanej kwoty dotacji
wnioskodawca może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać
swój wniosek.”,

Poz. 3712

4) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Dotacja
nie może być wykorzystana na:
1) refundację wydatków poniesionych przed
datą zawarcia umowy, o której mowa
w § 10 ust. 2,
2) pokrycie kosztów statutowych Wnioskodawcy nie związanych bezpośrednio z realizacją dotowanego zadania,
3) pokrycie kosztów trudnych do wyodrębnienia.”,
5) załącznik, o którym mowa w § 7 ust. 1 powołanej uchwały, otrzymuje nowe brzmienie,
określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Stanisława Stolarska
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Załącznik do uchwały nr XLV/380/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 5 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLV/381/2010
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 kwietnia
2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków, nagród i innych ņwiadczeń
wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach
oņwiatowo–wychowawczych i opiekuńczo–wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1,
pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z 5 czerwca
o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 30

art. 12
1998 r.
2001 r.
ust. 6,

w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
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z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Poz. 3713,3714

1) w § 8 w ust. 4 po pkt 8 dodaje się pkt 9
w brzmieniu:
„9) prowadzącym zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkole podstawowej.”,
2) w § 8 w ust. 5 po pkt 4 dodaje się pkt 5
w brzmieniu:
„5) 9 - w wysokości 200 zł. (dwieście złotych)
- miesięcznie.”.

§ 1. W Regulaminie przyznawania dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w
szkołach i placówkach oświatowo–wychowawczych i opiekuńczo–wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski, stanowiącym załącznik
do uchwały nr XXVIII/240/2009 Rady Powiatu
w Busku–Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obwiązującą od 1 września 2010 r.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Stanisława Stolarska

3713
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UCHWAŁA NR XLV/385/2010
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
polegającego na likwidacji Spalarni
Na podstawie art. 36, art. 43 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.),
art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala sie co nalstępuje:
§ 1. 1) Dokonuje się przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej mieszczącego się przy
ul. Boh. Warszawy 67 w Busku-Zdroju polegającego na likwidacji Spalarni zgodnie z Uchwałą
Nr 26/2010 Rady Społecznej przy Zespole Opieki
Zdrowotnej w Busku-Zdroju z dnia 27 października 2010r., stanowiącą załącznik do niniejszej
uchwały.

2) Dniem otwarcia przekształcenia jest dzień
wejścia w życie niniejszej uchwały.
3) Ustala się termin zakończenia przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej najpóźniej na
dzień 31 grudnia 2010r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokezyskiego
Przewodniczący Rady Powiatu:
Stanisława Stolarska
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Załącznik do uchwały nr XLV/385/2010
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 5 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR LIV/100/2010
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Przedszkoli Publicznych
w Skarżysku-Kamiennej
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 3990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku
z art. 5 ust.9 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.
Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
i art 7. ust 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008
roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2008 r Nr 223, poz. 1458 Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala co następuje:

§ 2. Traci moc § 2 Uchwały Nr VII/43/2003
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie organizacji Zespołu
na podstawie statutu.

§ 1. Uchwala się statut dla Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Przedszkoli
Publicznych w Skarżysku-Kamiennej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta:
Bogusław Ciok

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
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Załącznik do uchwały nr LIV/100/2010
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 4 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR LIV/101/2010
RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie działalnoņci i rozwoju sportu szkolnego w placówkach oņwiatowych podległych
gminie Skarżysko-Kamienna
na podstawie: art. 7 ust 1 pkt 10 oraz art.18
ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 90s ust.1 ustawy z dnia 7 września
1991 r o systemie oświaty - tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi
zmianami) uchwala się, co następuje:

2. Wydatki wynikające z realizacji programu „Już pływam” obejmują:
1) koszty dowozu dzieci na zajęcia,
2) koszty korzystania z pływalni,
3) wynagrodzenia instruktorów o ile nie ma
możliwości sfinansowania wynagrodzeń z
arkusza organizacyjnego szkoły w ramach
godzin nauczycieli wychowania fizycznego.

§ 1.1. Uznając placówki oświatowe podległe gminie za główne ośrodki krzewienia kultury
fizycznej wśród dzieci i młodzieży postanawia się
na propagowanie sportu szkolnego zabezpieczyć
w budżecie miasta środki finansowe na poziomie nie mniejszym niż 0,15 % planowanych dochodów własnych na dany rok budżetowy.

§ 3. Mając na uwadze stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej
sportowo i osiągającej wysokie wyniki sportowe
na poziomie przynajmniej wojewódzkim, postanawia się zabezpieczyć na stypendia sportowe
w rywalizacji międzyszkolnej środki finansowe
w wysokości nie mniej niż 0,01% planowanych
dochodów własnych na dany rok budżetowy.

2. Środki finansowe, o których mowa w
ust. 1 przeznaczone są w szczególności na:
1) realizację szkolnego kalendarza imprez sportowych,
2) doposażenie szkolnej bazy sportowej poprzez
system nagród za aktywność sportową szkół,
3) dodatkowe zajęcia sportowe,
4) realizację miejskich programów sportowych
dla dzieci i młodzieży propagujących sport,
rywalizację sportową i aktywność ruchową.
§ 2.1. Mając na uwadze potrzeby zdrowotne uczniów, specyfikę ich zainteresowań sportowych, wprowadza się program „Już pływam”
będący kompleksową nauką pływania, jako jedną z form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas drugich
szkół podstawowych podległych gminie Skarżysko-Kamienna,
3716

§ 4. Środki finansowe na realizację zadań
ujętych w uchwale zabezpieczone będą w budżecie miasta , w planach finansowych Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVII/46/2005
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia
30 czerwca 2005 r. w sprawie: działalności i rozwoju sportu szkolnego w placówkach oświatowych podległych gminie Skarżysko-Kamienna.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta:
Bogusław Ciok
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UCHWAŁA NR LIV/102/2010
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednol.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art.31 oraz art.35 ust.5 i 6 ustawy

z dnia 25 czerwca 2010r.o sporcie (Dz. U. z 2010,
Nr 127. Poz. 857) Rada Miasta uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1.1. Niniejsza uchwała określa: szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów,
nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz ich wysokość.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia, nagrody i wyróżnienia

planowane są rokrocznie w budżecie Gminy
Skarżyska–Kamiennej.
3. Podstawą wyliczenia kwoty stypendium
jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązująca na dzień 1 stycznia bieżącego roku
kalendarzowego, w którym wypłacane będzie
stypendium lub nagroda.

Rozdział 2.
Stypendia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dla zawodników
§ 2.1. Stypendium sportowe, zwane dalej
„stypendium”, ma na celu wspieranie:
1) zawodników szczególnie uzdolnionych, w
kategorii juniorów młodszych, juniorów,
młodzieżowców lub seniorów, którzy uczestniczą w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych i uprawiają dyscyplinę olimpijską
lub będących medalistami mistrzostw Polski,
albo mistrzostw Europy, mistrzostw Świata,
lub Igrzysk Olimpijskich;
2) zawodników szczególnie uzdolnionych uprawiających dyscyplinę sportu zaliczaną do
programu Igrzysk Paraolimpijskich, będących
medalistami mistrzostw Europy, mistrzostw
Świata, Igrzysk Paraolimpijskich;
2. Stypendium może być przyznane
zawodnikom, zrzeszonym w klubach sportowych
i stowarzyszeniach kultury fizycznej mających
siedzibę i działających na terenie miasta Skarżyska–Kamiennej.
§ 3.1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek klubu lub stowarzyszenia kultury
fizycznej, zwanych dalej „wnioskodawcą”, w
którym zawodnik jest zrzeszony.

2. Wnioski o stypendium składa się
do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu
Miasta w Skarżysku–Kamiennej w terminie
do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 15 sierpnia następnego roku kalendarzowego. W każdym przypadku stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż pozostający do końca danego roku kalendarzowego.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2,
zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca jest zobowiązany do
ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania
do ich usunięcia.
5. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia wniosku po terminie,
2) nie usunięcia braków formalnych we wniosku w terminie określonym w § 3 ust. 4,
3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę.
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6. Do wniosku dołącza się:
1) każdorazowo:
a) dokument potwierdzający przynależność
zawodnika do klubu lub stowarzyszenia
kultury fizycznej,
b) kserokopię licencji zawodnika poświadczoną za zgodność z oryginałem, wydaną
przez właściwy polski lub okręgowy związek sportowy w przypadku jej posiadania
przez zawodnika,
c) zobowiązanie zawodnika i wnioskodawcy
do informowania Prezydenta Miasta
Skarżyska-Kamiennej o okolicznościach
skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium,
2) w przypadku zawodników uczestniczących w
rozgrywkach ligowych w grach zespołowych:
a) zgłoszenie zawodnika do rozgrywek ligowych kadry pierwszego zespołu w danej dyscyplinie sportu, potwierdzone
przez właściwy polski lub okręgowy związek sportowy,
7. Stypendium wypłacane jest za pełny
miesiąc kalendarzowy.
§ 4.1. Przyznawanie stypendium następuje
w oparciu o kryteria określone w niniejszej
uchwale oraz wyniki sportowe uzyskane przez
zawodnika. Zawodnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania wnioskodawcy i miasta
Skarżyska-Kamiennej.
2. Zawodnikowi może być przyznane na
podstawie postanowień niniejszej uchwały w
poszczególnym miesiącu danego roku kalendarzowego jedno stypendium sportowe zaproponowane przez wnioskodawcę.

Poz. 3717

przedstawia Prezydentowi Miasta Skarżyska–
Kamiennej własną propozycję odnośnie zasadności przyznania stypendium, okresu pobierania
i kwoty stypendium.
5. Opinię z ust. 4 Rada Sportu wydaje na
posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego
Rady Sportu w terminie nie dłuższym niż 21 dni
od dnia wpływu wniosku do Wydziału Oświaty,
Kultury i Sportu Urzędu Miasta.
6. Opinia Rady Sportu nie jest wiążąca dla
Prezydenta.
7. O sposobie załatwienia wniosku Prezydent niezwłocznie informuje drogą pisemną
wnioskodawcę, przedstawiając:
1) w przypadku wniosku załatwionego pozytywnie – informację o przyznaniu stypendium sportowego, o jego kwocie oraz terminie podpisania umowy stypendialnej;
2) w przypadku wniosku załatwionego odmownie – uzasadnienie odmowy przyznania stypendium sportowego.
8. Termin podpisania umowy stypendialnej nie może być krótszy niż 14 dni od dnia
doręczenia powiadomienia o którym mowa
w ust. 7 pkt 1.
§ 6.1. Kwota stypendium sportowego stanowi sumę równych rat miesięcznych.

3. Od decyzji Prezydenta Miasta Skarżyska–Kamiennej w przedmiocie przyznania lub
odmowy przyznania stypendium odwołanie nie
przysługuje.

2. Wysokość miesięcznej raty stypendium
sportowego może wynosić:
1) dla zawodników - uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - do 40% kwoty, o której
mowa w § 1 ust.3;
2) dla zawodników - uczniów szkół ponadgimnazjalnych - do 50% kwoty, o której mowa
w § 1 ust.3;
3) dla zawodników będących juniorami pracujących lub niepracujących po zakończeniu
realizacji obowiązku nauki – do 65% kwoty,
o której mowa w § 1 ust.3;
4) dla zawodników będących juniorami studiujących na studiach dziennych - do 75 % kwoty, o której mowa w § 1 ust.3;
5) dla zawodników - seniorów do 100 % kwoty,
o której mowa w § 1 ust.3.

4. Wniosek o przyznanie stypendium, po
sprawdzeniu w zakresie wymogów formalnych
stanowi przedmiot opinii Rady Sportu, w której
Rada odnosi się do tego, czy zawodnik i jego
wniosek spełniają przesłanki z § 2 i § 3 oraz

§ 7.1. Umowa stypendialna zawierana pomiędzy zawodnikiem a Prezydentem reprezentującym Miasto Skarżyska –Kamienna
określa:
1) strony umowy;

§ 5.1. Stypendium przyznaje, wstrzymuje
i cofa Prezydent Miasta Skarżyska–Kamiennej
w drodze decyzji.
2. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
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2) wysokość i terminy przekazywania stypendium sportowego;
3) numer rachunku bankowego, na który będą
przekazywane raty stypendium;
4) zobowiązanie się zawodnika do niezwłocznego powiadomienia właściwego do spraw kultury fizycznej wydziału Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej o utracie uprawnień do
otrzymania stypendium, a w szczególności
do przekazywania informacji o:
a) zaprzestaniu uprawiania dyscypliny sportu objętej programem szkolenia;
b) trwającym przeszło dwa tygodnie braku
przynależności do klubu sportowego prowadzącego działalność w zakresie dyscypliny sportu, której dotyczy stypendium;
c) wykluczeniu zawodnika z grupy zawodników objętych programem szkolenia;
d) dolegliwościach zdrowotnych uniemożliwiających uprawianie sportu.
5) zobowiązanie się zawodnika do niezwłocznego powiadomienia wydziału do spraw kultury fizycznej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej o zmianie przynależności klubowej.
6) zobowiązanie zawodnika do zwrotu bezprawnie wypłaconego stypendium i odsetek
ustawowych.
2. Umowę stypendialną sporządza się w
trzech egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu
otrzymują strony umowy. Trzeci egzemplarz
przesyłany jest do klubu sportowego zrzeszającego zawodnika.
3. W wydziale Urzędu Miasta Skarżyska–
Kamiennej merytorycznie właściwym do spraw
kultury fizycznej przechowywane są dokumenty
źródłowe dotyczące zawodników.
4. Członkom Rady Sportu przysługuje prawo
wglądu do dokumentów z ust. 3, z uwzględnieniem wymagań ochrony informacji niejawnych.
§ 8.1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się
w następujących przypadkach:
1) złożenia pisemnego wystąpienia wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem,
2) gdy zawodnik zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego, co zostanie potwierdzone na piśmie przez wnioskodawcę,
3) gdy zawodnik odmówił udziału w zawodach
objętych programem szkolenia, rozgrywkach
ligowych,
4) gdy zawodnik został zawieszony w prawach
zawodnika lub przez organ statutowy właściwego polskiego lub okręgowego związku
sportowego,
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2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na
czas trwania przyczyn wymienionych w ust 1,
nie krótszy niż jeden miesiąc.
3. Wypłatę stypendium wznawia się na
wniosek złożony przez wnioskodawcę, po ustaniu przyczyny wstrzymania jego wypłaty, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony.
§ 9.1. Stypendium cofa się w następujących przypadkach:
1) złożenia przez wnioskodawcę pisemnego
wniosku o wycofanie stypendium wraz z
uzasadnieniem,
2) nie realizowania przez zawodnika programu
szkoleniowego,
3) wystąpienia zawodnika z dotychczasowego
klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury
fizycznej, który był wnioskodawcą,
4) gdy upłynęły 3 miesiące od daty wstrzymania wypłacania stypendium, a nie wystąpiły
okoliczności o których mowa w §9 ust.3
5) skazania zawodnika za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej,
6) naruszenia przez zawodnika ogólno przyjętych norm moralnych,
7) gdy zawodnik utracił zdolność do uprawiania
sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego.
2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn zdrowotnych
stwierdzonych przez lekarza medycyny sportowej stypendium jest wypłacane przez okres nie
dłuższy niż 3 miesiące.
3. Utrata prawa do pobierania stypendium
następuje począwszy od miesiąca następującego
po miesiącu wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 i 2.
4. Jeżeli po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, zawodnik nie powróci do realizacji
programu szkolenia, stypendium ulega cofnięciu. Przewiduje się możliwość przedłużenia okresu wypłacania stypendium z przyczyn zdrowotnych w przypadkach uzasadnionych (przewlekła
kontuzja, wypadki losowe).
5. W przypadku cofnięcia stypendium dla
zawodnika, o którym mowa w ust.1 pkt 3, wnioskodawca może złożyć wniosek o przyznanie
stypendium innemu zawodnikowi.
§ 10. Wykaz zawodników, ich osiągnięcia
oraz wysokość przyznanego im stypendium podlega ogłoszeniu na stronie internetowej miasta
Skarżyska-Kamiennej.
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§ 11. Stypendium wypłacone w oparciu
o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Skarżysku–
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Kamiennej wskazany w umowie wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jego wypłaty.

Rozdział 3.
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
§ 12.1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłaconym z budżetu
Gminy Skarżyska–Kamiennej, które stanowić
powinno wyraz uznania dla zawodnika - nie posiadającego licencji lub zawodnika - licencjonowanego za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym
międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenera lub innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2. Wyróżnienie stanowi medal, puchar,
nagroda rzeczowa lub dyplom i przyznawane
jest zawodnikowi-nie posiadającemu licencji lub
zawodnikowi-licencjonowanemu za osiągnięcie
wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub
krajowym oraz trenerowi lub innym osobom
wyróżniającym się osiągnięciami w działalności
sportowej.
3) Wzór wyróżnień, o których mowa w ust.2
ustali Prezydent w drodze zarządzenia
§ 13.1. Przyznawanie nagród i udzielanie
wyróżnień za wyniki we współzawodnictwie
sportowym należy do właściwości Prezydenta
Miasta Skarżyska–Kamiennej.
2. W zakresie określonym niniejszą uchwałą, w sprawach z ust. 1 Prezydent Miasta współpracuje z Radą Sportu Miasta Skarżyska–
Kamiennej, zwaną dalej „Radą Sportu”, oraz
merytoryczną Komisją Rady Miasta.
3. Do prowadzenia spraw o których mowa
w ust. 1 i 2 Prezydent Miasta może upoważnić
inną osobę.
§ 14.1. Wykaz osób, które otrzymały nagrody i wyróżnienia podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia
Prezydent Miasta informuje Radę Miejską w
Skarżysku–Kamiennej na najbliższej sesji oraz
Radę Sportu na najbliższym jej posiedzeniu.
§ 15.1. Biorąc pod uwagę osiągnięcia zawodników ustala się następujące kategorie nagród dla zawodników:

1) 1) nagroda I stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego
we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym – w wysokości do *300% kwoty
z § 1 ust.3;
2) 2) nagroda II stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego
we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym – w wysokości do *250% kwoty
z § 1 ust.3;
3) 3) nagroda I stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we
współzawodnictwie sportowym krajowym –
w wysokości do *200% kwoty z § 1 ust.3;
4) 4) nagroda II stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we
współzawodnictwie sportowym krajowym –
w wysokości do *150% kwoty z ust. 1;
§ 16.1. Dla zawodników ustala się następujące kategorie wyróżnień:
1) 1) wyróżnienie I, II stopnia dla zawodnika za
osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego
we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym;
2) 2) wyróżnienie I, II stopnia dla zawodnika za
osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego
we współzawodnictwie sportowym krajowym;
§ 17. Zawodnikowi można przyznać w roku
kalendarzowym tylko jedno wyróżnienie.
§ 18. Trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności
sportowej może zostać przyznana nagroda w
wysokości do *100% kwoty określonej w §1
ust.3 albo wyróżnienie w wysokości do 50 %
kwoty określonej w §1 ust.3.
§ 19.1. 1. Trenerowi można przyznać wyróżnienie albo nagrodę, o których mowa w §18
raz na 2 lata.
2. 2. Osobie wyróżniającej się w działalności sportowej można przyznać wyróżnienie albo
nagrodę, o których mowa w §18 raz na 5 lat.
§ 20.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody
lub wyróżnienia może wystąpić:
1) macierzysty klub sportowy zawodnika,
2) członek Rady Sportu;
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3) właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki związek sportowy;
4) Prezydent Miasta Skarżyska–Kamiennej
5) Merytoryczna Komisja Rady Miasta.
2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania osoby , którą proponuje się do nagrody
lub wyróżnienia;
2) określenie wnioskodawcy (adres wnioskodawcy, gdy jest nim podmiot określony
w ust. 1 pkt 1 i 3);
3) opis wysokiego wyniku sportowego we
współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym osiągniętego przez
zawodnika wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik oraz uzasadnienie wniosku;
4) opis osiągnięć trenerskich z okresu min. 2 lat
poprzedzających złożenie wniosku i uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia.
5) opis wkładu pracy osoby wyróżniającej się w
działalności sportowej z okresu min. 5 lat
poprzedzających złożenie wniosku i uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia.
6) zgodę osoby proponowanej do wyróżnienia
albo nagrody, na przetwarzanie danych osobowych.
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nowią przedmiot opinii Rady Sportu, merytorycznej Komisji Rady Miasta oraz przedstawienia
Prezydentowi Miasta Skarżyska–Kam. propozycji
odnośnie przyznania nagrody, jej wysokości lub
przyznania wyróżnienia.
3. Opinię o której mowa w ust. 2 w sprawie wniosku zgłoszonego, Rada Sportu oraz
merytoryczna Komisja Rady Miasta wydaje
do dnia 1 marca, a w przypadku określonego
w ust 5 § 21, w ciągu 21 dni od zgłoszenia propozycji przez Prezydenta Miasta Skarżyska–
Kamiennej.
4. Bez opinii Rady Sportu oraz merytorycznej Komisji Rady Miasta o zgłoszonym
wniosku Prezydent Miasta nie może przyznać,
bądź odmówić przyznania nagrody lub wyróżnienia.
5. Przy rozpoznaniu wniosków Prezydent
Miasta nie jest związany opinią wydaną przez
Radę Sportu oraz merytoryczną Komisję Rady
Miasta.
6. O sposobie rozpatrzenia każdego zgłoszonego wniosku Prezydent zawiadamia Radę
Sportu oraz merytoryczną Komisję Rady Miasta
na najbliższym jej posiedzeniu.

3. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się na dziennik podawczy Urzędu Miasta Skarżyska–Kamiennej.

7. Po przyznaniu nagrody lub wyróżnienia
Prezydent zawiadamia nagrodzonego (wyróżnionego) oraz wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień.

4. Wnioski należy składać do 15 stycznia
kolejnego roku kalendarzowego i podlegają one
wspólnemu rozpoznaniu w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 marca.

8. Sposób wypłaty przyznanej nagrody
uzgadniany jest z nagrodzonym.

5. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub wyróżnienie mogą być udzielone w trakcie roku kalendarzowego z inicjatywy Prezydenta Miasta Skarżyska–Kamiennej.
§ 21.1. Wniosek o przyznanie nagrody lub
wyróżnienia po jego złożeniu na dziennik podawczy Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej,
zostaje przekazany do właściwego w sprawach
kultury fizycznej wydziału Urzędu Miasta w Skarżysku–Kamiennej, gdzie podlega w terminie nie
dłuższym niż 7 dni sprawdzeniu pod względem
kompletności danych.
2. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, po sprawdzeniu w trybie z ust. 1, sta-

§ 22. Tracą moc: Uchwała Nr XXXVIII/62/2009
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia
30 czerwca 2009 r. w sprawie: stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Skarżysko –
Kamienna za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz Uchwała Nr XXVIII/113/2008
Rady Miasta Skarżyska–Kamiennej z dnia 30 października 2008 roku w sprawie: nagród i wyróżnień przyznawanych dla zawodników przez
Gminę Skarżysko–Kamienna za wysokie wyniki
we współzawodnictwie sportowym.
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta:
Bogusław Ciok
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Załącznik nr 1
do uchwały nr LIV/102/2010
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 4 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR LIV/103/2010
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu
na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednol.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U nr 127
poz.857 z późniejszymi zmianami). - Rada Miasta
Skarżyska–Kamiennej, uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Kształtowanie aktywnego i sprawnego
społeczeństwa miasta Skarżyska–Kamiennej
poprzez tworzenie warunków dla dzieci, młodzieży i dorosłych do rozwoju różnych form aktywności fizycznej, wzrostu poziomu wyników
sportowych i wspieranie organizacji działających
w tym obszarze jest celem publicznym gminy
Skarżysko-Kamienna w zakresie sportu.

§ 2.1. Uchwała reguluje warunki i tryb
udzielania przez Gminę Skarżysko-Kamienna
wsparcia finansowego na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu.
2. Finansowanie rozwoju sportu następuje
w formie dotacji celowej, przyznawanej klubowi
sportowemu na warunkach i w trybie określonym w uchwale.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania wsparcia finansowego
§ 3.1. Klub sportowy ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek do Prezydenta
Miasta Skarżyska-Kamiennej o udzielenie dotacji
celowej.

kretne zadanie poprawi warunki uprawiania
sportu przez zawodników klubu sportowego lub
zwiększy dostępność społeczności lokalnej do
działalności sportowej prowadzonej przez klub.

2. Udzielenie dotacji celowej możliwe jest
tylko w przypadku, gdy wnioskodawca wykaże
we wniosku, że wykorzystanie dotacji na kon-

3. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji
celowej nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
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4. Z dotacji celowej mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) wspierania realizacji programów upowszechniania aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach wiekowych,
2) realizacji programów szkolenia sportowego,
3) zakupu sprzętu sportowego dla klubu lub
ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego
służącego uprawianiu sportu ,
4) wypłaty wynagrodzeń dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia do przygotowywania zawodnika lub zawodników danego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu ,
5) pokrycia kosztów organizowania zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
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6) pokrycia kosztów korzystania z obiektów
sportowych dla celów szkolenia sportowego
lub działań mających na celu popularyzację
sportu.
5. Kwota dofinansowania realizacji danego
przedsięwzięcia z budżetu Miasta SkarżyskaKamiennej nie może przekroczyć 90 % jego
kosztów.
6. Przedsięwzięcie finansowane z dotacji
celowej nie może być jednocześnie finansowane
z innych źródeł budżetu gminy.
7. Forma wypłaty dotacji celowej przyznanej klubom sportowym zostanie określona w
umowie.

Rozdział 3.
Tryb udzielenia dotacji
§ 4.1. Dotacja celowa na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu może być przyznana
przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
na wniosek klubu sportowego po uchwaleniu
budżetu na dany rok kalendarzowy.
2. Ogłoszenie o naborze wniosków o
wsparcie finansowe rozwoju sportu zamieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta SkarżyskaKamiennej.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia konkursu, które nastąpi po przedłożeniu
projektu budżetu na dany rok ,
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1,
stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
5. Do wniosku należy dołączyć:
1) Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 4
ust 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”
przez osoby uprawnione do reprezentowania
wnioskodawcy ,
2) aktualny statut potwierdzony „za zgodność
z oryginałem” przez osoby uprawnione do
reprezentowania wnioskodawcy,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za
ubiegły rok kalendarzowy.

6. Wnioski niekompletne, bądź zgłoszone
po terminie, nie będą uwzględniane przy przyznawaniu dotacji celowej.
§ 5.1. Oceny złożonych wniosków dokona
komisja powołana w drodze zarządzenia przez
Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Zarządzenie którym mowa w ust.1 określi regulamin pracy komisji.
3. Po zapoznaniu się z oceną komisji, decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej
wysokości podejmuje Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta SkarżyskaKamiennej. Decyzja Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie.
4. Decyzja Prezydenta Miasta SkarżyskaKamiennej w sprawie przyznania lub odmowy
przyznania dotacji celowej zapada w terminie
określonym w ogłoszeniu o konkursie.
5. Wysokość przyznanej dotacji może być
niższa od wnioskowanej przez klub sportowy.
W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy
jest korekta kosztorysu przedsięwzięcia.
6. Wykaz klubów sportowych, którym
przyznano dotację zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej.
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Rozdział 4.
Umowa o dotację i rozliczenie dotacji
§ 6.1. Z klubem sportowym, któremu została przyznana dotacja celowa na realizacje
przedsięwzięcia zawarta zostanie umowa.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 będzie
zawierać w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy,
2) opis przedsięwzięcia na jakie dotacja została
przyznana i termin jego wykonania,
3) wysokość dotacji udzielonej klubowi wykonującemu przedsięwzięcie i tryb płatności,
4) termin wykorzystania dotacji nie może przekraczać 31 grudnia danego roku budżetowego,
5) tryb i zakres kontroli realizowanego przedsięwzięcia,
6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji
oraz termin zwrotu niewykorzystanej części
dotacji,
7) warunki rozwiązania umowy,
8) zasady wydatkowania i rozliczenia dotacji ,
9) termin i zakres sprawozdania o którym mowa w § 9 ust. 1 i 2 .
3. Integralnym elementem umowy jest ostateczny kosztorys przedsięwzięcia.
4. Dotację celową na realizację przedsięwzięcia przekazuje się na rachunek bankowy
klubu sportowego na warunkach określonych w
umowie.
5. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze
dwustronnego aneksu zawartego w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie
może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji celowej, ani istotnego odstępstwa
od założeń przedsięwzięcia, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2.
6. Dopuszcza się dokonanie przez klub
sportowy przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu projektu do 10% istniejącej pozycji kosztorysowej bez konieczności aneksowania umowy.
7. Przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztorysu przekraczające 10 % kwoty danej pozycji
kosztorysu wymagają podpisania aneksu do
umowy.
8. Podmiot otrzymujący dotację celową nie
może wykorzystać środków przeznaczonych na
realizację przedsięwzięcia na cele inne niż określone w umowie.

9. Podmiot otrzymujący dotację celową
ma obowiązek w każdym czasie poddać się kontroli gminy oraz przedstawić na wezwanie
wszelkie dokumenty związane z realizacją dotowanego przedsięwzięcia.
§ 7. Konsekwencją wykorzystania dotacji
niezgodnie z przeznaczeniem jest także wykluczenie prawa otrzymania dotacji przez kolejne
3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji oraz obowiązek jej
zwrotu wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.
§ 8.1. Umowa, o której mowa w § 6 ust. 1
może być rozwiązana na mocy porozumienia
stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za
które nie ponoszą odpowiedzialności, a które
uniemożliwiają wykonywanie umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy na
mocy porozumienia stron w przypadku określonym w ust. 1 skutki finansowe oraz ewentualny
zwrot środków finansowych strony określą w
sporządzonym protokole.
3. Umowa może być rozwiązana przez Prezydenta Skarżyska-Kamienna ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) wykorzystywania udzielonej dotacji celowej
niezgodnie z przeznaczeniem,
2) nieterminowego lub nienależytego realizowania umowy, w tym w szczególności
zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie
wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
3) przekazania przez klub sportowy część lub
całość dotacji celowej osobie trzeciej,
4) odmowy przez klub sportowy poddania się
kontroli lub nie doprowadzenia do usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości w terminie
określonym w protokole pokontrolnym,
5) nieprzedłożenia sprawozdania o którym mowa w § 9 ust. 1 i 2.
§ 9.1. Przyznana dotacja celowa podlega
rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.
2. Klub sportowy otrzymujący dotację celową zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania w terminach określonych w umowie
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nie później jednak niż 30 dni po zakończeniu
realizacji przedsięwzięcia.

określonego w umowie dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

3. W przypadku wykorzystania na realizację przedsięwzięcia tylko części przekazanej kwoty dotacji celowej, niewykorzystana część dotacji
celowej podlega zwrotowi w ciągu 15 dni od

4. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą
zaakceptowania przez Prezydenta SkarżyskoKamienna sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 5.
Przepisy przejņciowe i końcowe
§ 10. Przyznanie dotacji i podpisanie
umowy w roku 2011 nastąpi po przyjęciu budżetu na 2011 r. i po uprawomocnieniu się niniejszej
uchwały.
§ 11. Przyznana dotacja na 2011r. może
obejmować wydatki kwalifikowane poniesione
na realizację zadania konkursowego od 1 stycznia danego roku
§ 12. Informację o wykorzystaniu dotacji
celowych udzielonych podmiotom wykonującym
przedsięwzięcia z zakresu sportu Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej przedstawi w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się
Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 14. Tracą moc: uchwała Rady Miasta
Skarżyska–Kamiennej Nr XXXVIII/61/2009 z dnia
30 czerwca 2009 r. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju
sportu kwalifikowanego na terenie miasta Skarżyska–Kamiennej oraz uchwała Rady Miasta
Skarżyska-Kamiennej Nr XXVII/45/2005 z dnia 30
czerwca 2005 r. w sprawie: działalności oraz
rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki w
mieście.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta:
Bogusław Ciok
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Załącznik nr 1
do uchwały nr LIV/103/2010
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 4 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LIV/103/2010
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 4 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR LIV/105/2010
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 19c ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie

z załącznikiem, stanowiącym integralną część
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta:
Bogusław Ciok
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Załącznik do uchwały nr LIV/105/2010
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 4 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LIV/105/2010
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 4 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR LIV/109/2010
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) - Rada Miasta Skarżyska–Kamiennej
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin Konsultacji
Społecznych, określający zasady i tryb ich przeprowadzania.
§ 2. Regulamin Konsultacji Społecznych
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej niż 01.01.2011 roku.
Przewodniczący Rady Miasta:
Bogusław Ciok
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Załącznik do uchwały nr LIV/109/2010
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 4 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR II/9/10
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 6 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień w podatku od nieruchomoņci
na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

w tym na potrzeby dzieci pozbawionych
opieki rodzicielskiej,
6) budynki lub ich części wykorzystywane
na cele związane z realizacją zadań określonych ustawą o bibliotekach,
7) budynki lub ich części, budowle oraz
grunty zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowane przez
sport i rekreację ruchową w rozumieniu
ustawy o kulturze fizycznej wykorzystywane na baseny pływalnie i kąpieliska
zorganizowane stadiony boiska, hale
sportowe wraz z infrastrukturą tych
obiektów typu szatnie i zaplecze sanitarno–higieniczne.

§ 1. W § 2 ust. 1 uchwały nr XLVIII/241/10
Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu
zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 r.
otrzymuje następujące brzmienie:
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na terenie Gminy należące do
osób fizycznych wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe,
2) budynki, budowle oraz grunty wykorzystywane na potrzeby publicznej służby
zdrowia,
3) budynki, budowle oraz grunty wykorzystywane na cele związane z ochroną
przeciwpożarową w rozumieniu ustawy o
ochronie przeciwpożarowej,
4) budynki lub ich części wykorzystywane
na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane
na podstawie ustawy o Policji,
5) budynki lub ich części wykorzystywane
na cele związane z realizacją zadań określonych ustawą o pomocy społecznej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wojciech Lipka
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UCHWAŁA NR II/10/10
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 6 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych i
zwolnień w tym podatku na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz.1591 z późn. zm./, art. 8, art. 10 ust. 1, 2,
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art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych /tj. Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./, Rada Gminy uchwala, co następuje:

3) służące do
sprawnych”
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przewozu

osób

niepełno-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 1. § 2 uchwały nr XLVIII/243/10 Rady
Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych i zwolnień w tym
podatku na 2011 r. otrzymuje brzmienie:
„§ 2 Zwalnia się z podatku od środków
transportowych z wyłączeniem środków transportowych, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4, 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, środki
transportowe:
1) służące do poprawy bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej
2) służące do przewozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy
Baćkowice

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zleca się
Komisji Gospodarczej Rady Gminy w Baćkowicach.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wojciech Lipka
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UCHWAŁA NR III/16/10
RADY GMINY MORAWICA
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art.40
ust.1, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591,
z późn. zmianami), art.5 ust. 1 i 2 i art.7 ust.3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust.1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych aktów prawnych
(tekst jednolity: Dz. U z 2005 roku Nr 190, poz.
1606) - Rada Gminy Morawica, uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od nieruchomości:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,62 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,04
zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł.
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych, zajętych przez
podmioty udzielajace tych świadczeń 4,11 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 4,63 zł. od 1 m2
powierzchni użytkowej.
2) od budowli 2 % ich wartości określonej na
podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,73 zł. od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zł. od 1 ha powierzchni,

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 343

– 28479 –

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,26 zł. od 1 m2
powierzchni.
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ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności
gospodarczej.
5) budynki lub ich części zajęte na baseny kąpielowe i hale sportowe z wyjątkiem części
wynajmowanych na prowadzenie innej działalności gospodarczej) oraz budowle związane z prowadzeniem basenów kąpielowych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) budynki mieszkalne lub ich części w gospodarstwach rolnych,
2) budynki lub ich części zaliczane do kategorii
„pozostałe” należące do emerytów i rencistów, którzy przekazali swoje gospodarstwo
na Skarb Państwa w zamian za rentę lub
emeryturę, na podstawie decyzji Naczelnika
Gminy.
3) grunty, budynki lub ich części i budowle,
oddane w trwały zarząd lub posiadanie jednostkom i zakładom budżetowym Gminy,
z wyjątkiem wynajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej,
4) grunty, budynki lub ich części i budowle wykorzystywane w celu wykonywania zadań
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/331/09
Rady Gminy w Morawicy z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Janusz Wojtyś
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UCHWAŁA NR III/17/10
RADY GMINY MORAWICA
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art.40
ust.1, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591,
z późn. zmianami), art. 8, 10, 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.
613 z późn. zm.), art. 4 ust.1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U z 2005 roku Nr 190, poz. 1606) Rada Gminy Morawica uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:
1) Od samochodu ciężarowego:
a) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton; - zgodnie z
załącznikiem Nr 1.
b) o dopuszczalnej masie całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy

całkowitej pojazdu lub rodzaju zawieszenia:
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.
b) Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
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masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.
5) Od autobusów:
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 2. Podatek od środków transportowych
płatny jest w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
§ 3. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych środki transportowe, z wyjątkiem określonych w art.8 pkt 2, 4, 6 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb Urzędu Gminy i in-

Poz. 3724

nych jednostek organizacyjnych Gminy Morawica i stanowiące ich własność.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVI/332/09
Rady Gminy w Morawicy z dnia 2 grudnia 2009
roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych oraz
uchwała Nr XXXVII/344/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXVI/332/09 Rady Gminy
w Morawicy z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie od roku 2011.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Janusz Wojtyś
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Załącznik nr 1
do uchwały nr III/17/10
Rady Gminy Morawica
z dnia 10 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 2
do uchwały nr III/17/10
Rady Gminy Morawica
z dnia 10 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr III/17/10
Rady Gminy Morawica
z dnia 10 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr III/17/10
Rady Gminy Morawica
z dnia 10 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr III/17/10
Rady Gminy Morawica
z dnia 10 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 6
do uchwały nr III/17/10
Rady Gminy Morawica
z dnia 10 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 7
do uchwały nr III/17/10
Rady Gminy Morawica
z dnia 10 grudnia 2010 r.
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UCHWAŁA NR II/ 9 /10
RADY GMINY W PAWŁOWIE
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały NR XLVI/375/10 z dnia 10 listopada 2010r w sprawie wysokoņci stawek
podatku od nieruchomoņci oraz zwolnień od tego podatku
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 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz.
1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251
poz. 1847; z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz.
730 i Nr 237, poz. 1655; z 2009r. Nr 56, poz. 458
oraz z 2010r. Nr 216, poz. 1592) Rada Gminy
w Pawłowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy w Pawłowie
nr XLVI/375/10 z dnia 10 listopada 2010r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 2 pkt1 otrzymuje brzmienie: „§ 2 pkt 1)
budynki lub ich części zajęte na cele miesz3725

kalne, budynki gospodarcze położone na
gruntach o powierzchni do 1 ha za wyjątkiem
nieruchomości lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej”.
2) § 2 pkt 2 zostaje skreślony
3) § 2 pkt7 otrzymuje brzmienie: „§ 2 pkt 7)
budynki i grunty wykorzystywane na cele
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego za wyjątkiem gruntów i budynków zajętych pod działalność gospodarczą"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w sposób określony w
§ 3 nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
2011r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Genowefa Dyk
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UCHWAŁA NR III/74/10
RADY GMINY PIERZCHNICA
z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136
poz.969 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

kwartałów 2010r. (M.P. z 2010r. Nr 76 poz. 960)
z kwoty 37,64 zł/q do kwoty 35,80zł/q.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011r.

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2010r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech

Przewodnicząca Rady:
Maria Łopatowska
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UCHWAŁA NR 162/2010
RADY GMINY ZAGNAŃSK
z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie poboru podatku rolnego, leņnego i od nieruchomoņci od osób fizycznych w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457;
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173,
poz.1218; z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz.1111,
Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146,
Nr 106, poz.675) w związku z art. 5 ust.1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95,
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia 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 użytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez

poz.613, zm. Nr 96, poz. 620), art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969,
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,Nr 249, poz.
1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116,
poz.730, Nr 237, poz.1655; z 2009r. Nr 56,
poz.458; z 2010r. Nr 96, poz.620), art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. z dnia 30 listopada 2002 roku
Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005r.
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz.
1484; z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.
1825; z 2008r. Nr 116, poz.730; z 2009r. Nr 56,
poz.458; z 2010r. Nr 96, poz.620) oraz art. 47 § 4a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8,
poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143,
poz. 1199; z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz.
708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r.
Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz.769, Nr 120, poz.
818, Nr 192, poz.1378, Nr 195, poz.1414, Nr 225,
poz.1671; z 2008r. Nr 118, poz.745, Nr 141, poz.
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.
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888, Nr 180, poz.1109, Nr 209, poz.1316, poz.
1318, poz.1320; z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 44
poz.362, Nr 57, poz.466, Nr 166,poz.1317, Nr 168,
poz.1323, Nr 213,poz.1652, Nr 216,poz.1676;
z 2010r. Nr 40, poz.230, Nr 57, poz.355, Nr 127,
poz.858) uchwala się co następuje:

Poz. 3727,3728

§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Gminy Zagnańsk:
1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku
leśnego i podatku od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa;
2) określa inkasentów wyżej wymienionych
podatków;
3) określa termin płatności dla inkasentów;
4) wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

-

dla sołtysa sołectwa Bartków - 352,00 zł;
dla sołtysa sołectwa Belno - 352,00 zł;
dla sołtysa sołectwa Chrusty - 352,00 zł;
dla sołtysa sołectwa Długojów - 245,00 zł;
dla sołtysa sołectwa Gruszka - 386,00 zł;
dla sołtysa sołectwa Janaszów - 352,00 zł;
dla sołtysa sołectwa Jaworze - 352,00 zł;
dla sołtysa sołectwa Kajetanów - 386,00 zł;
dla sołtysa sołectwa Kaniów - 421,00 zł;
dla sołtysa sołectwa Kołomań - 316,00 zł;
dla sołtysa sołectwa Lekomin - 245,00 zł;
dla sołtysa sołectwa Samsonów – 421,00 zł
dla sołtysa sołectwa Szałas - 352,00 zł;
dla sołtysa sołectwa Tumlin - 421,00 zł;
dla sołtysa sołectwa Umer - 316,00 zł;
dla sołtysa sołectwa Zachełmie -352,00 zł;
dla sołtysa sołectwa Zagnańsk – 421,00 zł.

§ 2.1. Zarządza się, pobór podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

3. Za wyżej wymienione czynności zostanie wypłacone wynagrodzenie miesięczne z dołu
tj. do 10-go dnia każdego następnego miesiąca.

2. Na inkasentów należności określonych
w ust. 1 wyznacza się sołtysów poszczególnych
sołectw.

4. Wynagrodzenie za miesiąc grudzień
zostanie wypłacone do dnia 20 grudnia danego
roku.

3. Rozliczenia z zainkasowanej należności
inkasent powinien dokonać do 20-go dnia miesiąca, w którym, zgodnie z przepisami prawa
podatkowego, powinna nastąpić wpłata podatku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

4. Odpowiedzialność inkasentów określają
przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 roku.

§ 3.1. Ustala się miesięczny ryczałt wynagrodzenia za inkaso.
2. Ryczałt miesięczny wynagrodzenia dla
inkasentów ustalony jest na zasadach proporcjonalnych do wielkości sołectw i wynosi:

Przewodnicząca Rady Gminy:
Justyna Ślewa
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UCHWAŁA NR 164/2010
RADY GMINY ZAGNAŃSK
z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;

z
z
z
z
z

2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457;
2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173,
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poz.1218; z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz.1111,
Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146,
Nr 106, poz.675) oraz art. 18a i art. 19 pkt. 1f
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U.
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia 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 użytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (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.

3728
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z 2010r. Nr 95, poz.613, zm. Nr 96, poz. 620)
uchwala się co następuje:
§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Gminy Zagnańsk uchyla Uchwałę Nr 142/2008 z dnia
19 października 2008 roku w sprawie opłaty od
posiadania psów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Justyna Ślewa
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce,
Nr 47124044161111000049541542 Dziennik w Internecie – http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone 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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