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UCHWAŁA NR 462/LXXIV/10
RADY MIEJSKIEJ W CHĈCINACH
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.212
ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz art. 214 ust. 1, 2, 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zmniejsza się dochody o kwotę zł. 76 374,56
Dział 600 rozdział 60014 § 6207 o kwotę zł 73 200,00
Dział 630 rozdział 63095 § 6207 o kwotę zł 3 174,56
2. Zwiększa się dochody o kwotę zł. 504 938,56
Dział 020 rozdział 02001 § 0750 o kwotę zł 1 000,00
Dział 700 rozdział 70005 § 0580 o kwotę zł 214 596,00
Dział 700 rozdział 70005 § 0750 o kwotę zł 5 800,00
Dział 700 rozdział 70005 § 0760 o kwotę zł 710,00
Dział 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę zł 58 611,00
Dział 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę zł 2 000,00
Dział 750 rozdział 75075 § 0830 o kwotę zł 804,00
Dział 754 rozdział 75412 § 0830 o kwotę zł 187,00
Dział 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę zł 79 796,00
Dział 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę zł 7 364,00
Dział 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę zł 10 456,00
Dział 756 rozdział 75616 § 0910 o kwotę zł 2 034,00
Dział 756 rozdział 75618 § 0460 o kwotę zł 116 050,12
Dział 851 rozdział 85153 § 2910 o kwotę zł 290,44
Dział 852 rozdział 85212 § 2360 o kwotę zł 1 229,00
Dział 852 rozdział 85228 § 0830 o kwotę zł 4 000,00
Dział 853 rozdział 85395 § 0920 o kwotę zł 11,00
3. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł. 3 150 217,05
Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł 305 538,00
Dział 150 rozdział 15095 § 6050 o kwotę zł 6 000,00
Dział 600 rozdział 60014 § 6057 o kwotę zł 73 200,00
Dział 600 rozdział 60014 § 6059 o kwotę zł 48 800,00
Dział 600 rozdział 60017 § 4270 o kwotę zł 1 000,00
Dział 600 rozdział 60017 § 4300 o kwotę zł 9 832,90
Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł 176 133,00
Dział 600 rozdział 60095 § 4270 o kwotę zł 10 612,00
Dział 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę zł 82 120,00
Dział 630 rozdział 63095 § 6057 o kwotę zł 3 174,56
Dział 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę zł 100 000,00
Dział 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę zł 785 431,00
Dział 756 rozdział 75647 § 4410 o kwotę zł 5 000,00
Dział 801 rozdział 80101 § 3020 o kwotę zł 4 030,00

Dział 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę zł 2 000,00
Dział 801 rozdział 80101 § 6061 o kwotę zł 7 000,00
Dział 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę zł 6 000,00
Dział 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę zł 2 894,00
Dział 801 rozdział 80103 § 4210 o kwotę zł 3 456,56
Dział 801 rozdział 80103 § 4240 o kwotę zł 1 200,00
Dział 801 rozdział 80110 § 6050 o kwotę zł 900 000,00
Dział 801 rozdział 80148 § 4210 o kwotę zł 2 000,00
Dział 851 rozdział 85121 § 2560 o kwotę zł 5 000,00
Dział 851 rozdział 85121 § 6220 o kwotę zł 120 484,00
Dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę zł 1 000,00
Dział 851 rozdział 85158 § 2310 o kwotę zł 1 500,00
Dział 854 rozdział 85401 § 3020 o kwotę zł 700,00
Dział 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę zł 9 200,00
Dział 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę zł 1 800,00
Dział 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę zł 200,00
Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę zł 178 818,00
Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę zł 226 028,00
Dział 921 rozdział 92120 § 2720 o kwotę zł 7 000,00
Dział 921 rozdział 92120 § 6057 o kwotę zł 63 065,03
4. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 688 777,56
Dział 630 rozdział 63095 § 6059 o kwotę zł 3 174,56
Dział 750 rozdział 75023 § 4260 o kwotę zł 20 900,00
Dział 750 rozdział 75023 § 4410 o kwotę zł 5 000,00
Dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę zł 57 084,00
Dział 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę zł 8 263,00
Dział 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę zł 12 000,00
Dział 801 rozdział 80101 § 4211 o kwotę zł 2 000,00
Dział 801 rozdział 80101 § 4301 o kwotę zł 5 000,00
Dział 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę zł 12 073,86
Dział 801 rozdział 80103 § 4110 o kwotę zł 1 787,00
Dział 801 rozdział 80103 § 4120 o kwotę zł 202,00
Dział 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę zł 22 371,00
Dział 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę zł 3 299,00
Dział 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę zł 3 182,70
Dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę zł 2 790,44
Dział 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę zł 11 000,00
Dział 851 rozdział 85121 § 2560 o kwotę zł 15 000,00
Dział 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę zł 10 500,00
Dział 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę zł 1 600,00
Dział 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę zł 21 161,00
Dział 854 rozdział 85415 § 3260 o kwotę zł 4 595,00
Dział 900 rozdział 90003 § 6210 o kwotę zł 17 000,00
Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę zł 75 729,00
Dział 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę zł 100 000,00
Dział 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę zł 25 000,00
Dział 921 rozdział 92120 § 6059 o kwotę zł 248 065,00
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5. Zwiększa się rozchody w § 992 o kwotę zł. 1 000,00
6. Zmniejsza się przychody w § 952 o kwotę zł. 2 889 003,49
§ 2.1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 102 489,34 w tym kredyty,
pożyczki i papiery wartościowe zaciągane,
emitowane w związku z środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej w
kwocie zł. 2 914 087,46
2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań
z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
w kwocie zł. 575 681,00
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości
10 956 182,41 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie zł. 2 102 489,34
2) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych przez Gminę w kwocie zł. 8 000 000,00
3) wolnych środków, jako nadwyżki i środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 853 693,07
§ 3.1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 r. określone w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr 360/LVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. po
zmianach stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r
określone w załączniku Nr 3a do uchwały Rady
Miejskiej Nr 360/LVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 r.
po zmianach stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł

Poz. 3831

zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2010 rok określony w załączniku Nr 4b do
uchwały Rady Miejskiej Nr 360/LVII/09 z dnia
22 grudnia 2009 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Plan przychodów i rozchodów budżetu
w 2010 r. określony w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr 360/LVII /09 z dnia 22 grudnia 2009 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 4
do niniejszej uchwały.
5. Plan dochodów i wydatków dochodów
własnych na 2010 r. określony w załączniku Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Nr 360/LVII/09 z dnia
22 grudnia 2009 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dotacje celowe określone w załączniku
Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 360/LVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. po
zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej
uchwały.
7. Dotacje podmiotowe określone w załączniku Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w
Chęcinach Nr 360/LVII/09 z dnia 22 grudnia 2009
r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Plan przychodów i wydatków zakładów
budżetowych na 2010 r. określony w załączniku
Nr 13 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 360/LVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. po
zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krystyna Foksa
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 462/LXXIV/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 8 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354
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Poz. 3831

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354
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Poz. 3831

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354
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Poz. 3831

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354
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Poz. 3831

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354
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Poz. 3831

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354

– 29076 –

Poz. 3831

Załącznik nr 2
do uchwały nr 462/LXXIV/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 8 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354
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Poz. 3831

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354
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Poz. 3831

Załącznik nr 3
do uchwały nr 462/LXXIV/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 8 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354
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Poz. 3831

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354
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Poz. 3831

Załącznik nr 4
do uchwały nr 462/LXXIV/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 8 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354
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Załącznik nr 5
do uchwały nr 462/LXXIV/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 8 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354
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Poz. 3831

Załącznik nr 6
do uchwały nr 462/LXXIV/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 8 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354
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Załącznik nr 7
do uchwały nr 462/LXXIV/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 8 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354
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Poz. 3831

Załącznik nr 8
do uchwały nr 462/LXXIV/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 8 listopada 2010 r.

3831

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354
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Poz. 3832

3832
3832

UCHWAŁA NR 480/LXXV/10
RADY MIEJSKIEJ W CHĈCINACH
z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.212
ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6. oraz art 214 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

4. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 93 469,00
Dział 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę zł 20 000,00
Dział 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę zł 400,00
Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę zł 500,00
Dział 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę zł 11 669,00
Dział 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę zł 60 900,00

§ 1.1. Zwiększa się dochody o kwotę zł. 48 732,31
Dział 700 rozdział 70005 § 0920 o kwotę zł 29,00
Dział 754 rozdział 75412 § 0830 o kwotę zł 170,00
Dział 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę zł 44 175,00
Dział 756 rozdział 75616 § 0430 o kwotę zł 1 767,00
Dział 756 rozdział 75616 § 0910 o kwotę zł 1 859,31
Dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę zł 732,00

5. Zmniejsza się przychody w § 952 o kwotę zł. 745 498,00

2. Zmniejsza się dochody o kwotę zł. 1 337 516,65
Dział 010 rozdział 01010 § 6207 o kwotę zł 733 569,63
Dział 600 rozdział 60014 § 6207 o kwotę zł 34 640,40
Dział 630 rozdział 63095 § 6207 o kwotę zł 161 500,00
Dział 720 rozdział 72095 § 6207 o kwotę zł 44 156,50
Dział 921 rozdział 92195 § 2007 o kwotę zł 3 711,30
Dział 921 rozdział 92195 § 6207 o kwotę zł 353 575,58
Dział 926 rozdział 92601 § 2007 o kwotę zł 6 363,24
3. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł. 2 127 751,34
Dział 010 rozdział 01010 § 6057 o kwotę zł 733 569,63
Dział 010 rozdział 01010 § 6059 o kwotę zł 650 000,00
Dział 600 rozdział 60014 § 6057 o kwotę zł 34 640,40
Dział 600 rozdział 60014 § 6059 o kwotę zł 20 000,00
Dział 630 rozdział 63095 § 6057 o kwotę zł 161 500,00
Dział 630 rozdział 63095 § 6059 o kwotę zł 28 500,00
Dział 720 rozdział 72095 § 6067 o kwotę zł 44 156,50
Dział 720 rozdział 72095 § 6069 o kwotę zł 7 793,00
Dział 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę zł 11 669,00
Dział 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę zł 60 900,00
Dział 854 rozdział 85401 § 4210 o kwotę zł 400,00
Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę zł 500,00
Dział 921 rozdział 92195 § 4307 o kwotę zł 3 711,30
Dział 921 rozdział 92195 § 4309 o kwotę zł 927,82
Dział 921 rozdział 92195 § 6057 o kwotę zł 353 575,58
Dział 926 rozdział 92601 § 4307 o kwotę zł 6 363,24
Dział 926 rozdział 92601 § 4309 o kwotę zł 9 544,87

§ 2.1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz kredytów i
pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 356 991,34 w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane, emitowane w związku z środkami określonymi w
umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie zł. 2 550 839,80
2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań
z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
w kwocie zł. 575 681,00
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości
10 210 684,41 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie zł.
1 356 991,34
2) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych przez Gminę w kwocie zł. 8 000 000,00
3) wolnych środków, jako nadwyżki i środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 853 693,07
§ 3.1.. Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach 2010-2012 r.
określone w załączniku Nr 3 do uchwały Rady
Miejskiej Nr 360/LVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 r.
po zmianach stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r
określone w załączniku Nr 3a do uchwały Rady
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Miejskiej Nr 360/LVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 r.
po zmianach stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki bieżące na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
określony w załączniku Nr 4a do uchwały Rady
Miejskiej Nr 360/LVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 r.
po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
4. Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2010 rok określony w załączniku Nr 4b do
uchwały Rady Miejskiej Nr 360/LVII/09 z dnia

Poz. 3832

22 grudnia 2009 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan przychodów i rozchodów budżetu
w 2010 r. określony w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr 360/LVII /09 z dnia
22 grudnia 2009 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krystyna Foksa

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354
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Poz. 3832

Załącznik nr 1
do uchwały nr 480/LXXV/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 12 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354
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Poz. 3832

Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
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Poz. 3832

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354
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Poz. 3832

Załącznik nr 2
do uchwały nr 480/LXXV/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 12 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354
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Poz. 3832

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354
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Poz. 3832

Załącznik nr 3
do uchwały nr 480/LXXV/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 12 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354
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Poz. 3832
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Województwa Świętokrzyskiego Nr 354

– 29098 –
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Załącznik nr 4
do uchwały nr 480/LXXV/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 12 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354
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Poz. 3832

Dziennik Urzędowy
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Poz. 3832

Załącznik nr 5
do uchwały nr 480/LXXV/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 12 listopada 2010 r.

3832
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3833
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UCHWAŁA NR NR II/7/10
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Art. . 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 póź. zm.), art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 z póź. zm.) oraz Komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2010r.(M.P. Nr 76, poz.960). Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala co, następuje:

jako podstawa obliczania podatku rolnego na
obszarze Gminy Koprzywnica w 2011 r. do kwoty: - 36 zł za 1dt1

§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią
cenę skupu żyta określoną na podstawie art. 6
ust. 2 ustawy o podatku rolnym, przyjmowaną

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koprzywnicy:
Anna Paluch

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach
od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie
do podatków na 2011 r.

3833

3834
3834

UCHWAŁA NR NR II/8/10
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku w 2011 r.
Art. . 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 póź. zm.), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póź. zm.)
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011 r. (M.P. Nr 55 poz. 755). Rada Miejska
uchwala co następuje:
„1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w
sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi /Dz. Urz. WEL 368 z 17.12 1992 roku/, 2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe /Dz. Urz. WEL 187 z 20. 07.
1999roku/. Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne'

§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Koprzywnica w 2011 r.: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł od 1 m² powierzchni, b) pod jeziorami,
zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- - 0,41 zł od 1 m² powierzchni 2) od budynków
lub ich części: a) mieszkalnych- - 0,55 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej- - 18,50 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,
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d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielających tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego- - 6,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Poz. 3834,3835

pozostałe po przekazaniu gospodarstwa rolnego
na Skarb Państwa, 4) sieć wodociągową na terenie gminy, 5) grunty i budynki wykorzystywane
na wykonywanie zadań w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, oraz opieki społecznej za
wyjątkiem przeznaczonych na działalność gospodarczą,
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do podatków na 2011 r.

§ 2.1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 1) grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem przeznaczonych pod działalność gospodarczą, 2) grunty, budynki i budowle
w zakresie oczyszczania ścieków, 3) grunty i budynki nie związane z działalnością gospodarczą,

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koprzywnicy:
Anna Paluch

3834
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UCHWAŁA NR II/9/10
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2011 rok
Art. . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm./, art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 /Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm./,
„1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w
sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi /Dz. Urz. WEL 368 z 17.12 1992 roku/, 2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe /Dz. Urz. WEL 187 z 20.07.1999
roku/. 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”.
- a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- c/ powyżej 9 ton

2) od samochodu ciężarowego o którym mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej

Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w
2011 r. /M.P. Nr 75 poz. 950) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 r. /M.P. Nr 55
poz. 755/. Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku
od środków transportowych na 2011 r:
1) od samochodu ciężarowego o którym mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

- 630 zł
- 840 zł
- 850 zł

równej lub wyższej niż 12 ton w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia jak poniżej:
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- Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

-Nie mniej niż

- Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub z zawieszeniem
uznanym za równoważne

-Mniej niż

- Stawka podatku
- Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

- Dwie osie
- 12
- 13
- 14
- 15

- 13
- 14
- 15
-

- 2270
- 2270
- 2270
- 2270

- 2280
- 2280
- 2280
- 2280

- 12
- 17
- 19
- 21
- 23
- 25

- 17
- 19
- 21
- 23
- 25
-

- 2270
- 2270
- 2330
- 2330
- 2330
- 2330

- 2280
- 2280
- 2340
- 2340
- 2340
- 2340

- 25
- 27
- 29
- 31
-

- 2430
- 2430
- 2430
- 2430
- 2430

- 2440
- 2440
- 2440
- 2620
- 2620

- Trzy osie

- cztery osie i więcej
- 12
- 25
- 27
- 29
- 31

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak poniżej:
- a/od 3.5 tony i poniżej 12 ton

- 1260 zł

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego,
o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej

zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia jak poniżej:

- Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita(w tonach)

- Nie mniej niż

- Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub z zawieszeniem
uznanym za równoważne

- Mniej niż

- Stawka podatku
- Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

- Dwie osie
- 12
- 18
- 25
- 31

- 18
- 25
- 31
-

- 2020
- 2030
- 2030
- 2030

- 2030
- 2040
- 2040
- 2040

- 40
-

- 2070
- 2070

- 2080
- 2080

- Trzy osie i więcej
- 12
- 40
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5) Od przyczepy i naczepy, o których mowa
w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, które włącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-

Poz. 3835

witą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak poniżej:

- a/ od 7 ton i poniżej 12 ton

- 760 zł

6) Od przyczepy lub naczepy, o których mowa
w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia jak poniżej:

- Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

- Nie mniej niż

- Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub z zawieszeniem
uznanym za równoważne

- Mniej niż

- Stawka podatku
- Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

- Jedna oś
- 12
- 18
- 25

- 18
- 25
-

- 880
- 1260
- 1260

- 890
- 1270
- 1270

- 12
- 28
- 33
- 38

- 28
- 33
- 38
-

- 880
- 1260
- 1260
- 1390

- 890
- 1270
- 1270
- 2050

- 38
-

- 1390
- 1390

- 1600
- 1600

- Dwie osie

- Trzy osie i więcej
- 12
- 38

7) Od autobusu o którym mowa w art. 8 pkt 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
- mniejszej niż 30 miejsc
- równej lub wyższej niż 30 miejsc

w zależności o liczby miejsc do siedzenia
jak poniżej:
- 1260
- 2030

§ 2. Wykonanie uchwał powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy

Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do podatków na 2010 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dnia od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koprzywnicy:
Anna Paluch

3835
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UCHWAŁA NR LXVI/431/10
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Miasta i Gminy Kunów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych /t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613
z późn. zm./ uchwala się co następuje:

12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.)z wyjątkiem dróg związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie
obejmują budynków, gruntów i budowli wynajmowanych lub wydzierżawionych osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 1.1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości na obszarze Miasta i Gminy Kunów:
1) budynki, grunty i budowle stanowiące mienie komunalne nie zajęte przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
2) budynki, grunty i budowle zajęte przez
gminne jednostki organizacyjne działające w
formie jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz samorządowych instytucji kultury,
3) budynki, grunty i budowle wykorzystywane
na cele ochrony przeciwpożarowej,
4) budynki, grunty i budowle wykorzystywane
w zakresie kultury fizycznej i sportu,
5) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i
budynków, o której mowa w ustawie z dnia
17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287)
jako drogi, oznaczone symbolem dr – nie korzystające z wyłączenia z opodatkowania na
podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/174/2008
Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada
2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Miasta i Gminy Kunów
oraz Uchwała Nr LIII/308/09 Rady Miejskiej
w Kunowie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie
wprowadzenia
zmian
do
Uchwały
Nr XXXIV/174/2008 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości na obszarze Miasta
i Gminy Kunów
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie:
Roman Kowalski
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UCHWAŁA NR II/8/2010
RADY GMINY W CZARNOCINIE
z dnia 13 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałĉ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 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. 80,
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poz. 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; 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675/ i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620
i Nr 225, poz. 1461/ uchwala się co następuje:

Poz. 3837,3838

1) w § 1 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
– 4,15 zł od 1 ha powierzchni,”
2) w § 1 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń –
4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,”.
3) skreśla się § 2 uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnocinie.

§ 1. W uchwale Nr XLII/229/2010 Rady
Gminy w Czarnocinie z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2011 r. wprowadza się
następujące zmiany:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2011.
Przewodniczący Rady Gminy:
Kazimierz Warszawa

3837
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UCHWAŁA NR II/ 9 /2010
RADY GMINY W CZARNOCINIE
z dnia 13 grudnia 2010 r.
zmieniającą uchwałĉ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art.40
ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poź. zm.) oraz art. 10
ust. 1 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U.
Z 2010 r. Nr 95, poz.613 i Nr 96 poz. 620) uchwala się co następuje:

1) załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/230/210
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 12 listopada 2010 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2) skreśla się § 2 i § 3 uchwały.

§ 1. W uchwale Nr XLII/230/2010 Rady
Gminy w Czarnocinie z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
wprowadza się następujące zmiany:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie na rok 2011.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Kazimierz Warszawa
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Załącznik do uchwały nr II/ 9 /2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 13 grudnia 2010 r.

3838

3839
3839

UCHWAŁA NR XXXVIII/227/2010
RADY GMINY W OKSIE
z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie opłat za zajĉcie pasa drogowego
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.)
oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Gminy w Oksie
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt
Gminy Oksa, na cele związane z budową, prze-

budową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urzadzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów
budowlanych niezwiązanych z potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam;
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4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w pkt 1-3.

Poz. 3839,3840

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość
rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące
niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 elementów pasa
drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala
się następujące stawki opłat za każdy dzień
zajęcia:
1) chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 2,00 zł.
2) jezdni do 50% szerokości oraz zatoki – 3,50 zł
3) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – 5,00 zł
4) drogi o nawierzchni gruntowej:
a) do 50% szerokości pasa drogowego
– 2,00 zł
b) powyżej 50% szerokości do całkowitego
zajęcia pasa – 4,00 zł
5) pozostałych elementów pasa drogowego
niewymnienionych w pkt 1-4 – 1,50 zł

§ 4.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni
pasa drogowego, w przypadkach określonych
w § 1 pkt 3 stawki opłat za każdy dzień zajęcia
wynoszą:
1) poza terenem zabudowanym – 0,50 zł
2) w terenie zabudowanym – 2,00 zł
3) za zajęcie pasa przez inne obiekty - 2,00 zł
2. Ustala się zerową stawkę opłaty za
umieszczenie w pasie drogowym reklamy (tablicy informacyjnej) zawierającej informacje o
gminie, powiecie lub województwie w potaci
planów, tablic, plansz, itp.
§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym
mowa w § 1 pkt 4 pozwalającego na korzystanie
z niego na prawach wyłączności ustala się opłatę
za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni w kwocie 1 zł..

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres
krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie
pasa drogowego przez 1 dzień
§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące
roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa
drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut
poziomy umieszczonego urządzenia:
1) w obszarze zabudowanym – 20,00 zł
2) w obszarze zabudowanym – 20,00 zł
3) na drogowym obiekcie inżynierskim – 100,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Błoński

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3839
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UCHWAŁA NR II/6/2010
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia
27 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości wzorów deklaracji
i informacji podatkowych oraz zwolnień z tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) oraz art. 5, ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95,

poz. 613 ze zmianami) Rada Gminy w Rudzie
Malenieckiej uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr VII/39/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października
2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku
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od nieruchomości wzorów deklaracji i informacji
podatkowych oraz zwolnień z tego podatku i
poboru podatku w drodze inkasa § 4 otrzymuje
brzmienie: Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a) grunty i budynki prowadzące działalność
w zakresie:
- opieki społecznej,
- nieruchomości świetlic wiejskich
z wyjątkiem nieruchomości na prowadzenie
działalności gospodarczej.

Poz. 3840,3841

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają
bez zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady:
Piotr Pałgan

3840
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UCHWAŁA NR 76/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności w czĉści Uchwały Nr LXII/804/2010 Rady Miasta Ostrowca
Świĉtokrzyskiego z dnia 9 listopada 2010 r. dotyczącej ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień
od podatku od nieruchomości na rok 2011
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła (sprawozdawca), Joanna Marczewska, Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas
na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 w związku
z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
postanawia

9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek
oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011 tj.
- § 1 ust.1 pkt 2 lit.d z powodu naruszenia art. 5
ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.),
- § 2 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 lit. a, b i c z powodu naruszenia art. 217 Konstytucji RP i art. 7
ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

stwierdzić nieważność Uchwały Nr LXII/804/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
Uzasadnienie
Uchwała Nr LXII/804/2010 Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2010 r. dotyczącej ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od
podatku od nieruchomości na rok 2011 wpłynęła
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
w dniu 16 listopada 2010 roku i na podstawie
art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
została objęta postępowaniem nadzorczym.
W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium Izby stwierdziło, że Rada Miasta

1) w § 1 ust.1 pkt 2 lit. d określiła stawkę podatku od nieruchomości od budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Kolegium wskazuje, że
ustawą z dnia 24 września 2010 r o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z dnia 30 listopada 2010 roku Nr 225,
poz. 1461), dokonano zmiany art. 5 ust. 1
pkt 2 lit. d, zgodnie z którą otrzymał nowe
brzmienie „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udziela-
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nia świadczeń zdrowotnych, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń”. Zapis
ten wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Rada Miasta w w/w uchwale dokonując powyższego zapisu nie określiła więc stawki
podatku na 2011 rok dla całej grupy podatników.
2) w § 2 ust 1 uchwały zwolniła od podatku od
nieruchomości:
- w pkt 2 grunty związane z budynkami
wielolokalowymi wykorzystywane przez
osoby fizyczne na tzw. ogródki przydomowe na podstawie umów zawartych z
Gminą Ostrowiec Świętokrzyski,
- w pkt 3 nieruchomości stanowiące wyłączną własność lub będące w wyłącznym użytkowaniu wieczystym albo stanowiące przedmiot wyłącznego samoistnego posiadania osób fizycznych nie posiadających żadnych źródeł dochodów,
utrzymujących się wyłącznie ze świadczeń pomocy społecznej,
- w pkt 4 nieruchomości lub ich części oraz
obiekty budowlane lub ich części:
a) będące własnością lub współwłasnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
b) stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego lub współużytkowania wieczystego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
c) stanowiące przedmiot posiadania samoistnego lub współposiadania samoistnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Poz. 3841

Poprzez sformułowanie „osoby fizyczne”, „własność lub współwłasność”, „użytkowanie lub
współużytkowanie wieczyste” oraz „posiadanie
samoistne lub współposiadania” samoistnego”
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski dokonano jednoznacznego wskazania podmiotu którego dotyczy zwolnienie tj osób fizycznych i Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski.
Rada Miasta dokonała więc zwolnienia przedmiotowo–podmiotowego. Dokonując tego rodzaju zwolnienia Rada Miasta naruszyła art. 217
Konstytucji RP, zgodnie z którym, uprawnienie
(kompetencję) do stanowienia kategorii podmiotów zwolnionych od podatków posiada tylko
ustawodawca. Kompetencji takiej nie posiada
natomiast organ stanowiący gminy. Na gruncie
art. 217 Konstytucji RP jak również art. 7 ust 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada
gminy może wprowadzić jedynie zwolnienia
przedmiotowe.
Stanowisko o niedopuszczalności stanowienia
przez rady gmin zwolnień o charakterze podmiotowo – przedmiotowym zostało wyrażone w
orzeczeniach sądów administracyjnych w tym
zakresie m.in. w wyroku NSA z dnia 14.08.2007r,
II FSK 910/06, wyroku WSA w Warszawie z dnia
23.04.2008 r., III SA /Wa 441/08, wyroku WSA
w Gorzowie Wlkp. z dnia 30.06.2010 Nr I SA/Go
472/10.
Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Orzekło
jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje w
terminie 30 dni od dnia doręczenia skarga do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Kielcach za pośrednictwem Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 26.10.2010 r.
pomiĉdzy Wojewodą Świĉtokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”,
a Zarządem Powiatu Kazimierskiego reprezentowanym przez: 1. Jana Nowaka - Starostĉ Kazimierskiego 2. Waldemara Trzaskĉ - Wicestarostĉ Kazimierskiego działającym na podstawie uchwały Rady
Powiatu Nr XXIX/229/2010 z dnia 26 pażdziernika 2010r. zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia
23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.
206 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
zawiera się porozumienie następującej treści:
§ 1. Powierzający powierza, a Przejmujący
przejmuje do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej, określone w art. 30 ust. 1, 2
i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn.
zm.) obejmujące:
1) zwrot zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń wypłaconych lekarzom i średniemu
personelowi medycznemu biorącym udział w
pracach powiatowej komisji lekarskiej;
2) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej oraz pracownikom średniego
personelu medycznego wyznaczonym do
pracy w powiatowej komisji lekarskiej;
3) zlecanie zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzanie na potrzeby powiatowej komisji
lekarskiej badań specjalistycznych, w tym
psychologicznych i obserwacji szpitalnej,
osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie kosztów tych badań.
§ 2.1. Zwrot wypłaconego wynagrodzenia
o którym mowa w § 1 pkt 1, powinien obejmować faktyczną liczbę dni pracy w komisji i
uwzględniać tylko stałe składniki wynagrodzenia.
2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia
dla osób o których mowa w § 1 pkt 2, powinna
być zgodna z kwotą wynagrodzenia ustalonego
na dany rok przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
3. Koszty wykonania badań specjalistycznych o których mowa w § 1 pkt 3, powinny być
zgodne z cennikiem usług medycznych obowią-

zującym w zakładzie opieki zdrowotnej do którego badana osoba została skierowana.
§ 3.1. Na pokrycie kosztów wykonania zadań określonych w § 1, Powierzający, każdego
roku, udzieli Przejmującemu dotacji celowej w
dziale 750 – administracja publiczna, rozdział
75045 – kwalifikacja wojskowa, § 2120 – dotacje
celowe przekazane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej.
2. Wysokość dotacji celowej na 2011r. wynosić będzie 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć
tysięcy).
3. Wysokość dotacji celowej na kolejne lata objęte porozumieniem ustalana będzie każdego roku aneksem do porozumienia.
4. Dotacja celowa będzie przekazywana
w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
5. Rozliczenie udzielonej dotacji celowej,
nastąpi każdego roku w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia kwalifikacji wojskowej na
terenie powiatu.
6. Zmiana wysokości przekazanej dotacji
celowej zostanie dokonana każdego roku przez
Powierzającego, na podstawie przedłożonego
przez Przejmującego rozliczenia kosztów wykonania zadań objętych porozumieniem i sporządzeniu aneksu do porozumienia.
§ 4. Dotacja celowa niewykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
podlega zwrotowi do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
§ 5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem powierzonych zadań w imieniu Wojewody
Świętokrzyskiego, sprawuje dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach.
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§ 6. Porozumienie zawarte zostaje na lata
2011-2015.

Poz. 3842,3843

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

§ 7. Zmiana treści porozumienia wymaga
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po
dwa dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie może być rozwiązane
przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEJMUJĄCY

POWIERZAJĄCY

Starosta Powiatu:
Jan Nowak
Wicestarosta Powiatu:
Waldemar Trzaska

Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 29 października 2010 r.
pomiĉdzy Wojewodą Świĉtokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”,
a Zarządem Powiatu Opatowskiego reprezentowanym przez: 1. Starostĉ Opatowskiego - Kazimierza
Kotowskiego 2. Członka Zarządu - Tomasza Sobieraja działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu
Nr XLVIII/220/10 z dnia 20 października 2010r. zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia
i przejĉcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia
23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.
206 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
zawiera się porozumienie następującej treści:
§ 1. Powierzający powierza, a Przejmujący
przejmuje do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej, określone w art. 30 ust. 1, 2
i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn.
zm.) obejmujące:
1) zwrot zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń wypłaconych lekarzom i średniemu
personelowi medycznemu biorącym udział w
pracach powiatowej komisji lekarskiej;
2) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej oraz pracownikom średniego
personelu medycznego wyznaczonym do
pracy w powiatowej komisji lekarskiej;

3) zlecanie zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzanie na potrzeby powiatowej komisji
lekarskiej badań specjalistycznych, w tym
psychologicznych i obserwacji szpitalnej,
osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie kosztów tych badań.
§ 2.1. Zwrot wypłaconego wynagrodzenia
o którym mowa w § 1 pkt 1, powinien obejmować faktyczną liczbę dni pracy w komisji i
uwzględniać tylko stałe składniki wynagrodzenia.
2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia
dla osób o których mowa w § 1 pkt 2, powinna
być zgodna z kwotą wynagrodzenia ustalonego
na dany rok przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
3. Koszty wykonania badań specjalistycznych o których mowa w § 1 pkt 3, powinny być
zgodne z cennikiem usług medycznych obowiązującym w zakładzie opieki zdrowotnej do którego badana osoba została skierowana.
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§ 3.1. Na pokrycie kosztów wykonania zadań określonych w § 1, Powierzający, każdego
roku, udzieli Przejmującemu dotacji celowej w
dziale 750 – administracja publiczna, rozdział
75045 – kwalifikacja wojskowa, § 2120 – dotacje
celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej.
2. Wysokość dotacji celowej na 2011r. wynosić będzie 26.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy).
3. Wysokość dotacji celowej na kolejne lata objęte porozumieniem ustalana będzie każdego roku aneksem do porozumienia.
4. Dotacja celowa będzie przekazywana w
terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
5. Rozliczenie udzielonej dotacji celowej,
nastąpi każdego roku w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia kwalifikacji wojskowej na
terenie powiatu.
6. Zmiana wysokości przekazanej dotacji
celowej zostanie dokonana każdego roku przez
Powierzającego, na podstawie przedłożonego
przez Przejmującego rozliczenia kosztów wykonania zadań objętych porozumieniem i sporządzeniu aneksu do porozumienia.

Poz. 3843

podlega zwrotowi do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
§ 5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem powierzonych zadań w imieniu Wojewody
Świętokrzyskiego, sprawuje dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach.
§ 6. Porozumienie zawarte zostaje na lata
2011-2015.
§ 7. Zmiana treści porozumienia wymaga
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. Porozumienie może być rozwiązane
przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 9. Sprawy sporne wynikające z zawartego porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Powierzającego.
§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po
dwa dla każdej ze stron.
§ 11. Porozumienie wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Dotacja celowa niewykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
PRZEJMUJĄCY
Starosta:
mgr inż. Kazimierz Kotowski
Członek Zarządu:
mgr inż. Tomasz Sobieraj
3843

POWIERZAJĄCY
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 29 października 2010 r.
pomiĉdzy Wojewodą Świĉtokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”,
a Powiatem Włoszczowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
1. Starosta Włoszczowski - Ryszard Maciejczyk 2. Wicestarosta - Zbigniew Krzysiek z kontrasygnatą
Skarbnika Powiatu - Józefy Puto działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XL/212/10
z dnia 28 października 2010r. - w sprawie przyjĉcia od Wojewody Świĉtokrzyskiego zadań publicznych
z zakresu administracji rządowej, zwanym dalej „Przejmującym”
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia
23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.
206 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
zawiera się porozumienie następującej treści:
§ 1. Powierzający powierza, a Przejmujący
przejmuje do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej, określone w art. 30 ust. 1, 2
i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn.
zm.) obejmujące:
1) zwrot zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń wypłaconych lekarzom i średniemu
personelowi medycznemu biorącym udział
w pracach powiatowej komisji lekarskiej;
2) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej oraz pracownikom średniego
personelu medycznego wyznaczonym do
pracy w powiatowej komisji lekarskiej;
3) zlecanie zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzanie na potrzeby powiatowej komisji
lekarskiej badań specjalistycznych, w tym
psychologicznych i obserwacji szpitalnej,
osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie kosztów tych badań.
§ 2.1. Zwrot wypłaconego wynagrodzenia
o którym mowa w § 1 pkt 1, powinien obejmować faktyczną liczbę dni pracy w komisji i
uwzględniać tylko stałe składniki wynagrodzenia.
2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia
dla osób o których mowa w § 1 pkt 2, powinna
być zgodna z kwotą wynagrodzenia ustalonego
na dany rok przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
3. Koszty wykonania badań specjalistycznych o których mowa w § 1 pkt 3, powinny być

zgodne z cennikiem usług medycznych obowiązującym w zakładzie opieki zdrowotnej do którego badana osoba została skierowana.
§ 3.1. Na pokrycie kosztów wykonania zadań określonych w § 1, Powierzający, każdego
roku, udzieli Przejmującemu dotacji celowej w
dziale 750 – administracja publiczna, rozdział
75045 – kwalifikacja wojskowa, § 2120 – dotacje
celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej.
2. Wysokość dotacji celowej na 2011r. wynosić będzie 12.000 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy).
3. Wysokość dotacji celowej na kolejne lata objęte porozumieniem ustalana będzie każdego roku aneksem do porozumienia.
4. Dotacja celowa będzie przekazywana w
terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
5. Rozliczenie udzielonej dotacji celowej,
nastąpi każdego roku w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia kwalifikacji wojskowej na
terenie powiatu.
6. Zmiana wysokości przekazanej dotacji
celowej zostanie dokonana każdego roku przez
Powierzającego, na podstawie przedłożonego
przez Przejmującego rozliczenia kosztów wykonania zadań objętych porozumieniem i sporządzeniu aneksu do porozumienia.
§ 4. Dotacja celowa niewykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
podlega zwrotowi do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
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§ 5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem powierzonych zadań w imieniu Wojewody
Świętokrzyskiego, sprawuje dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach.

Poz. 3844,3845

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

§ 6. Porozumienie zawarte zostaje na lata
2011-2015.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po
dwa dla każdej ze stron.

§ 7. Zmiana treści porozumienia wymaga
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEJMUJĄCY

POWIERZAJĄCY

Starosta Włoszczowski:
mgr inż. Ryszard Maciejczyk
Wicestarosta:
mgr Zbigniew Krzysiek
Skarbnik Powiatu:
mgr inż. Józefa Puto

Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba

3844

3845
3845

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 8 listopada 2010 r.
pomiĉdzy Wojewodą Świĉtokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”,
a Zarządem Powiatu Pińczowskiego reprezentowanym przez: 1. Andrzej Kozera - Przewodniczący
Zarządu Powiatu Pińczowskiego 2. Jan Moskwa - Z-ca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pińczowskiego działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XLIII/215/2010 z dnia 22 października 2010r.
zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia i przejĉcia niektórych zadań związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia
23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.
206 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
zawiera się porozumienie następującej treści:
§ 1. Powierzający powierza, a Przejmujący
przejmuje do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej, określone w art. 30 ust. 1, 2
i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn.
zm.) obejmujące:
1) zwrot zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń wypłaconych lekarzom i średniemu
personelowi medycznemu biorącym udział w
pracach powiatowej komisji lekarskiej;

2) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej oraz pracownikom średniego
personelu medycznego wyznaczonym do
pracy w powiatowej komisji lekarskiej;
3) zlecanie zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzanie na potrzeby powiatowej komisji
lekarskiej badań specjalistycznych, w tym
psychologicznych i obserwacji szpitalnej,
osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie kosztów tych badań.
§ 2.1. Zwrot wypłaconego wynagrodzenia
o którym mowa w § 1 pkt 1, powinien obejmować faktyczną liczbę dni pracy w komisji i
uwzględniać tylko stałe składniki wynagrodzenia.
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2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia
dla osób o których mowa w § 1 pkt 2, powinna
być zgodna z kwotą wynagrodzenia ustalonego
na dany rok przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
3. Koszty wykonania badań specjalistycznych o których mowa w § 1 pkt 3, powinny być
zgodne z cennikiem usług medycznych obowiązującym w zakładzie opieki zdrowotnej do którego badana osoba została skierowana.

Poz. 3845

przez Przejmującego rozliczenia kosztów wykonania zadań objętych porozumieniem i sporządzeniu aneksu do porozumienia.
§ 4. Dotacja celowa niewykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
podlega zwrotowi do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 3.1. Na pokrycie kosztów wykonania zadań określonych w § 1, Powierzający, każdego
roku, udzieli Przejmującemu dotacji celowej w
dziale 750 – administracja publiczna, rozdział
75045 – kwalifikacja wojskowa, § 2120 – dotacje
celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej.

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

2. Wysokość dotacji celowej na 2011r. wynosić będzie 11.000 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy).

§ 7. Zmiana treści porozumienia wymaga
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wysokość dotacji celowej na kolejne lata objęte porozumieniem ustalana będzie każdego roku aneksem do porozumienia.
4. Dotacja celowa będzie przekazywana w
terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
5. Rozliczenie udzielonej dotacji celowej,
nastąpi każdego roku w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia kwalifikacji wojskowej na
terenie powiatu.
6. Zmiana wysokości przekazanej dotacji
celowej zostanie dokonana każdego roku przez
Powierzającego, na podstawie przedłożonego

§ 6. Porozumienie zawarte zostaje na lata
2011-2015.

§ 8. Porozumienie może być rozwiązane
przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 9. Sprawy sporne wynikające z zawartego porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Powierzającego.
§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po
dwa dla każdej ze stron.
§ 11. Porozumienie wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEJMUJĄCY
Przewodniczący Zarządu Powiatu Pińczowskiego:
dr inż. Andrzej Kozera
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pińczowskiego:
mgr Jan Moskwa
3845

POWIERZAJĄCY
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba

Dziennik Urzędowy
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 17 listopada 2010 r.
pomiĉdzy Wojewodą Świĉtokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”,
a Powiatem Buskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju w osobach: 1. Starosta
Buski - Jerzy Kolarz 2. Wicestarosta Buski - Stanisław Klimczak działającym na podstawie uchwały
Nr XLIV/375/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjĉcia od
Wojewody Świĉtokrzyskiego do wykonania w latach 2011-2015 zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, zwanym dalej „Przejmującym”.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia
23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.
206 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
zawiera się porozumienie następującej treści:
§ 1. Powierzający powierza, a Przejmujący
przejmuje do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej, określone w art. 30 ust. 1, 2
i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn.
zm.) obejmujące:
1) zwrot zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń wypłaconych lekarzom i średniemu
personelowi medycznemu biorącym udział w
pracach powiatowej komisji lekarskiej;
2) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej oraz pracownikom średniego
personelu medycznego wyznaczonym do
pracy w powiatowej komisji lekarskiej;
3) zlecanie zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzanie na potrzeby powiatowej komisji
lekarskiej badań specjalistycznych, w tym
psychologicznych i obserwacji szpitalnej,
osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie kosztów tych badań.
§ 2.1. Zwrot wypłaconego wynagrodzenia
o którym mowa w § 1 pkt 1, powinien obejmować faktyczną liczbę dni pracy w komisji i
uwzględniać tylko stałe składniki wynagrodzenia.
2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla osób o których mowa w § 1 pkt 2, powinna być zgodna z kwotą wynagrodzenia ustalonego na dany rok przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

3. Koszty wykonania badań specjalistycznych o których mowa w § 1 pkt 3, powinny być
zgodne z cennikiem usług medycznych obowiązującym w zakładzie opieki zdrowotnej do którego badana osoba została skierowana.
§ 3.1. Na pokrycie kosztów wykonania zadań określonych w § 1, Powierzający, każdego
roku, udzieli Przejmującemu dotacji celowej w
dziale 750 – administracja publiczna, rozdział
75045 – kwalifikacja wojskowa, § 2120 – dotacje
celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej.
2. Wysokość dotacji celowej na 2011r. wynosić będzie 38.000 zł (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy).
3. Wysokość dotacji celowej na kolejne lata objęte porozumieniem ustalana będzie każdego roku aneksem do porozumienia.
4. Dotacja celowa będzie przekazywana w
terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
5. Rozliczenie udzielonej dotacji celowej,
nastąpi każdego roku w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia kwalifikacji wojskowej na
terenie powiatu.
6. Zmiana wysokości przekazanej dotacji
celowej zostanie dokonana każdego roku przez
Powierzającego, na podstawie przedłożonego
przez Przejmującego rozliczenia kosztów wykonania zadań objętych porozumieniem i sporządzeniu aneksu do porozumienia.
§ 4. Dotacja celowa niewykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
podlega zwrotowi do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
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§ 5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem powierzonych zadań w imieniu Wojewody
Świętokrzyskiego, sprawuje dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach.

Poz. 3846,3847

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

§ 6. Porozumienie zawarte zostaje na lata
2011-2015.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po
dwa dla każdej ze stron.

§ 7. Zmiana treści porozumienia wymaga
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEJMUJĄCY

POWIERZAJĄCY

Starosta:
Jerzy Kolarz
Wicestarosta:
mgr inż. Stanisław Klimczak

Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba

3846

3847
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 17 listopada 2010 r.
pomiĉdzy Wojewodą Świĉtokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”,
a Zarządem Powiatu Koneckiego reprezentowanym przez: 1. Andrzeja Marka Lenarta - Starostĉ Koneckiego 2. Wiesława Basiaka - Członka Zarządu Powiatu działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu
Nr XLI/46/2010 z dnia 28 października 2010r. zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia
i przejĉcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia
23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.
206 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
zawiera się porozumienie następującej treści:
§ 1. Powierzający powierza, a Przejmujący
przejmuje do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej, określone w art. 30 ust. 1, 2
i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn.
zm.) obejmujące:
1) zwrot zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń wypłaconych lekarzom i średniemu
personelowi medycznemu biorącym udział w
pracach powiatowej komisji lekarskiej;

2) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej oraz pracownikom średniego
personelu medycznego wyznaczonym do
pracy w powiatowej komisji lekarskiej;
3) zlecanie zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzanie na potrzeby powiatowej komisji
lekarskiej badań specjalistycznych, w tym
psychologicznych i obserwacji szpitalnej,
osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie kosztów tych badań.
§ 2.1. Zwrot wypłaconego wynagrodzenia
o którym mowa w § 1 pkt 1, powinien obejmować faktyczną liczbę dni pracy w komisji i
uwzględniać tylko stałe składniki wynagrodzenia.
2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia
dla osób o których mowa w § 1 pkt 2, powinna
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Poz. 3847

być zgodna z kwotą wynagrodzenia ustalonego
na dany rok przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

nania zadań objętych porozumieniem i sporządzeniu aneksu do porozumienia.

3. Koszty wykonania badań specjalistycznych o których mowa w § 1 pkt 3, powinny być
zgodne z cennikiem usług medycznych obowiązującym w zakładzie opieki zdrowotnej do którego badana osoba została skierowana.

§ 4. Dotacja celowa niewykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
podlega zwrotowi do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 3.1. Na pokrycie kosztów wykonania zadań określonych w § 1, Powierzający, każdego
roku, udzieli Przejmującemu dotacji celowej w
dziale 750 – administracja publiczna, rozdział
75045 – kwalifikacja wojskowa, § 2120 – dotacje
celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej.
2. Wysokość dotacji celowej na 2011r. wynosić będzie 42.000 zł (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące).

§ 5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem powierzonych zadań w imieniu Wojewody
Świętokrzyskiego, sprawuje dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach.
§ 6. Porozumienie zawarte zostaje na lata
2011-2015.
§ 7. Zmiana treści porozumienia wymaga
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wysokość dotacji celowej na kolejne lata objęte porozumieniem ustalana będzie każdego roku aneksem do porozumienia.

§ 8. Porozumienie może być rozwiązane
przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

4. Dotacja celowa będzie przekazywana w
terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

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

5. Rozliczenie udzielonej dotacji celowej,
nastąpi każdego roku w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia kwalifikacji wojskowej na
terenie powiatu.
6. Zmiana wysokości przekazanej dotacji
celowej zostanie dokonana każdego roku przez
Powierzającego, na podstawie przedłożonego
przez Przejmującego rozliczenia kosztów wykoPRZEJMUJĄCY
Starosta:
Andrzej Marek Lenart
Członek Zarządu:
Wiesław Basiak
3847

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po
dwa dla każdej ze stron.
§ 11. Porozumienie wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
POWIERZAJĄCY
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354
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Poz. 3848
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 17 listopada 2010 r.
pomiĉdzy Wojewodą Świĉtokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”,
a Zarządem Powiatu Sandomierskiego reprezentowanym przez: 1. Stanisława Masternaka - Starostĉ
2. Mieczysława Sawĉ - Wicestarostĉ działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XLII/365/2010
z dnia 29 października 2010r. zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia niektórych zadań
związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015 r.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia
23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.
206 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
zawiera się porozumienie następującej treści:
§ 1. Powierzający powierza, a Przejmujący
przejmuje do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej, określone w art. 30 ust. 1, 2
i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn.
zm.) obejmujące:
1) zwrot zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń wypłaconych lekarzom i średniemu
personelowi medycznemu biorącym udział w
pracach powiatowej komisji lekarskiej;
2) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej oraz pracownikom średniego
personelu medycznego wyznaczonym do
pracy w powiatowej komisji lekarskiej;
3) zlecanie zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzanie na potrzeby powiatowej komisji
lekarskiej badań specjalistycznych, w tym
psychologicznych i obserwacji szpitalnej,
osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie kosztów tych badań.
§ 2.1. Zwrot wypłaconego wynagrodzenia
o którym mowa w § 1 pkt 1, powinien obejmować faktyczną liczbę dni pracy w komisji i
uwzględniać tylko stałe składniki wynagrodzenia.
2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia
dla osób o których mowa w § 1 pkt 2, powinna
być zgodna z kwotą wynagrodzenia ustalonego
na dany rok przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
3. Koszty wykonania badań specjalistycznych o których mowa w § 1 pkt 3, powinny być
zgodne z cennikiem usług medycznych obowiązującym w zakładzie opieki zdrowotnej do którego badana osoba została skierowana.

§ 3.1. Na pokrycie kosztów wykonania zadań określonych w § 1, Powierzający, każdego
roku, udzieli Przejmującemu dotacji celowej w
dziale 750 – administracja publiczna, rozdział
75045 – kwalifikacja wojskowa, § 2120 – dotacje
celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej.
2. Wysokość dotacji celowej na 2011r. wynosić będzie 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).
3. Wysokość dotacji celowej na kolejne lata objęte porozumieniem ustalana będzie każdego roku aneksem do porozumienia.
4. Dotacja celowa będzie przekazywana
w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
5. Rozliczenie udzielonej dotacji celowej,
nastąpi każdego roku w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia kwalifikacji wojskowej na
terenie powiatu.
6. Zmiana wysokości przekazanej dotacji
celowej zostanie dokonana każdego roku przez
Powierzającego, na podstawie przedłożonego
przez Przejmującego rozliczenia kosztów wykonania zadań objętych porozumieniem i sporządzeniu aneksu do porozumienia.
§ 4. Dotacja celowa niewykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
podlega zwrotowi do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
§ 5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem powierzonych zadań w imieniu Wojewody
Świętokrzyskiego, sprawuje dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354

– 29121 –

§ 6. Porozumienie zawarte zostaje na lata
2011-2015.

Poz. 3848,3849

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

§ 7. Zmiana treści porozumienia wymaga
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po
dwa dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie może być rozwiązane
przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEJMUJĄCY

POWIERZAJĄCY

1. Starosta:
Stanisław Masternak
2. Wicestarosta:
mgr Mieczysław Sawa

Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba

3848

3849
3849

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 17 listopada 2010 r.
pomiĉdzy Wojewodą Świĉtokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”,
a Zarządem Powiatu Skarżyskiego reprezentowanym przez: 1. Jerzego Żmijewskiego - Starostĉ Powiatu Skarżyskiego 2. Leszka Lepiarza - Wicestarostĉ Powiatu Skarżyskiego działającym na podstawie
uchwały Rady Powiatu Nr 423/LS/2010 z dnia 27 października 2010r. zwanym dalej „Przejmującym”
w sprawie powierzenia i przejĉcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej w latach 2011-2015
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia
23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.
206 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
zawiera się porozumienie następującej treści:
§ 1. Powierzający powierza, a Przejmujący
przejmuje do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej, określone w art. 30 ust. 1, 2
i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn.
zm.) obejmujące:
1) zwrot zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń wypłaconych lekarzom i średniemu
personelowi medycznemu biorącym udział
w pracach powiatowej komisji lekarskiej;
2) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej oraz pracownikom średniego
personelu medycznego wyznaczonym do
pracy w powiatowej komisji lekarskiej;

3) zlecanie zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzanie na potrzeby powiatowej komisji
lekarskiej badań specjalistycznych, w tym
psychologicznych i obserwacji szpitalnej,
osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie kosztów tych badań.
§ 2.1. Zwrot wypłaconego wynagrodzenia
o którym mowa w § 1 pkt 1, powinien obejmować faktyczną liczbę dni pracy w komisji i
uwzględniać tylko stałe składniki wynagrodzenia.
2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia
dla osób o których mowa w § 1 pkt 2, powinna
być zgodna z kwotą wynagrodzenia ustalonego
na dany rok przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
3. Koszty wykonania badań specjalistycznych o których mowa w § 1 pkt 3, powinny być
zgodne z cennikiem usług medycznych obowiązującym w zakładzie opieki zdrowotnej do którego badana osoba została skierowana.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354

– 29122 –

§ 3.1. Na pokrycie kosztów wykonania zadań określonych w § 1, Powierzający, każdego
roku, udzieli Przejmującemu dotacji celowej w
dziale 750 – administracja publiczna, rozdział
75045 – kwalifikacja wojskowa, § 2120 – dotacje
celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej.
2. Wysokość dotacji celowej na 2011r. wynosić będzie 31.000 zł (słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy).
3. Wysokość dotacji celowej na kolejne lata objęte porozumieniem ustalana będzie każdego roku aneksem do porozumienia.
4. Dotacja celowa będzie przekazywana w
terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
5. Rozliczenie udzielonej dotacji celowej,
nastąpi każdego roku w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia kwalifikacji wojskowej na
terenie powiatu.
6. Zmiana wysokości przekazanej dotacji
celowej zostanie dokonana każdego roku przez
Powierzającego, na podstawie przedłożonego
przez Przejmującego rozliczenia kosztów wykonania zadań objętych porozumieniem i sporządzeniu aneksu do porozumienia.

Poz. 3849

podlega zwrotowi do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
§ 5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem powierzonych zadań w imieniu Wojewody
Świętokrzyskiego, sprawuje dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach.
§ 6. Porozumienie zawarte zostaje na lata
2011-2015.
§ 7. Zmiana treści porozumienia wymaga
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. Porozumienie może być rozwiązane
przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 9. Sprawy sporne wynikające z zawartego porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Powierzającego.
§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po
dwa dla każdej ze stron.
§ 11. Porozumienie wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Dotacja celowa niewykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
PRZEJMUJĄCY
Starosta:
inż. Jerzy Żmijewski
Wicestarosta:
mgr inż. Leszek Lepiarz
3849

POWIERZAJĄCY
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354

– 29123 –

Poz. 3850

3850
3850

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 17 listopada 2010 r.
pomiĉdzy Wojewodą Świĉtokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”,
a Zarządem Powiatu Starachowickiego reprezentowanym przez: 1. Starostĉ Starachowickiego Andrzeja Matyniĉ 2. Wicestarostĉ - Andrzeja Sendeckiego działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr LI/380/2010 z dnia 28 października 2010r. zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia
i przejĉcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia
23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.
206 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
zawiera się porozumienie następującej treści:
§ 1. Powierzający powierza, a Przejmujący
przejmuje do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej, określone w art. 30 ust. 1, 2
i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn.
zm.) obejmujące:
1) zwrot zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń wypłaconych lekarzom i średniemu
personelowi medycznemu biorącym udział w
pracach powiatowej komisji lekarskiej;
2) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej oraz pracownikom średniego
personelu medycznego wyznaczonym do
pracy w powiatowej komisji lekarskiej;
3) zlecanie zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzanie na potrzeby powiatowej komisji
lekarskiej badań specjalistycznych, w tym
psychologicznych i obserwacji szpitalnej,
osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie kosztów tych badań.
§ 2.1. Zwrot wypłaconego wynagrodzenia
o którym mowa w § 1 pkt 1, powinien obejmować faktyczną liczbę dni pracy w komisji i
uwzględniać tylko stałe składniki wynagrodzenia.
2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia
dla osób o których mowa w § 1 pkt 2, powinna
być zgodna z kwotą wynagrodzenia ustalonego
na dany rok przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
3. Koszty wykonania badań specjalistycznych o których mowa w § 1 pkt 3, powinny być
zgodne z cennikiem usług medycznych obowiązującym w zakładzie opieki zdrowotnej do którego badana osoba została skierowana.

§ 3.1. Na pokrycie kosztów wykonania zadań określonych w § 1, Powierzający, każdego
roku, udzieli Przejmującemu dotacji celowej w
dziale 750 – administracja publiczna, rozdział
75045 – kwalifikacja wojskowa, § 2120 – dotacje
celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej.
2. Wysokość dotacji celowej na 2011r. wynosić będzie 25.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy).
3. Wysokość dotacji celowej na kolejne lata objęte porozumieniem ustalana będzie każdego roku aneksem do porozumienia.
4. Dotacja celowa będzie przekazywana
w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
5. Rozliczenie udzielonej dotacji celowej,
nastąpi każdego roku w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia kwalifikacji wojskowej na
terenie powiatu.
6. Zmiana wysokości przekazanej dotacji
celowej zostanie dokonana każdego roku przez
Powierzającego, na podstawie przedłożonego
przez Przejmującego rozliczenia kosztów wykonania zadań objętych porozumieniem i sporządzeniu aneksu do porozumienia.
§ 4. Dotacja celowa niewykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
podlega zwrotowi do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
§ 5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem powierzonych zadań w imieniu Wojewody
Świętokrzyskiego, sprawuje dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354

– 29124 –

§ 6. Porozumienie zawarte zostaje na lata
2011-2015.

Poz. 3850,3851,3852

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

§ 7. Zmiana treści porozumienia wymaga
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po
dwa dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie może być rozwiązane
przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEJMUJĄCY

POWIERZAJĄCY

Starosta:
Andrzej Matynia
Wicestarosta:
Andrzej Sendecki

Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba

3850

3851
3851

POROZUMIENIE NR 671/2010
zawarte pomiĉdzy Wojewodą Świĉtokrzyskim a Likwidatorem Zakładu Obsługi Świĉtokrzyskiego
Urzĉdu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 30 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia
23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.
206) postanawia się:

Banasiem a Dyrektorem Zakładu Obsługi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Panem Jarosławem Karysiem, z uwagi na likwidację z tym dniem Zakładu Obsługi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

§ 1. Ustala się, że z dniem 31 grudnia 2010
roku przestaje obowiązywać Porozumienie zawarte w dniu 24 kwietnia 2006 roku pomiędzy
Wojewodą Świętokrzyskim Panem Grzegorzem

§ 2. Porozumienie podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Likwidator Zakładu Obsługi Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:
Tomasz Szymkiewicz

Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba

3851

3852
3852

INFORMACJA
z dnia 13 grudnia 2010 r.
W dniu 8 grudnia 2010 r., na wniosek
Energetyki Cieplnej Miasta Skarżysko-Kamienna
Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej,
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił konce-

sję na wytwarzanie ciepła udzieloną decyzją z
dnia 25 września 1998 r., Nr WCC/101/291/U/3/98/RW
(z późn. zm.), w zakresie dotyczącym przedmiotu
działalności Koncesjonariusza.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 354

– 29125 –

Poz. 3852,3853

Uzasadnienie
Pismem z dnia 23 listopada 2010 r. (Znak:
ZK/10548/2010) Koncesjonariusz wystąpił z
wnioskiem o zmianę koncesji z dnia 25 września
1998 r., Nr WCC/101/291/U/3/98/RW (z późn. zm.),
na wytwarzanie ciepła, udzielonej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki w części dotyczącej
przedmiotu działalności. Powodem wystąpienia
Koncesjonariusza z wnioskiem o dokonanie
zmiany jest montaż układu z silnikiem gazowym
CATERPILLAR 3516 wytwarzającym ciepło w
kogeneracji, jako nowe źródło ciepła. W wyniku
tej modernizacji łączna moc zainstalowana
cieplna wzrosła z 197,953 MW do 199,539 MW.

Na podstawie art. 155 w związku z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz w związku z
art. 41 ust. 1, art. 30 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn.
zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza, zmienił decyzją z dnia 8 grudnia 2010 r.,
NR WCC/101E/291/W/OŁO/2010/HZ, koncesję na
wytwarzanie ciepła, w części dotyczącej przedmiotu i zakresu działalności Koncesjonariusza.
Przedmiotowa decyzja została doręczona Koncesjonariuszowi.
z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi:
Tadeusz Polak

3852

3853
3853

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
dnia 30 września 2010 r.
sygn. akt II SA/KE 436/10
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Ziomek
Sędziowie: Sędzia WSA Renata Detka, Sędzia
WSA Jacek Kuza (spr.)
Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Sebastian
Styczeń
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w
dniu 22 września 2010r. sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Busku-Zdroju Spółka Akcyjna na uchwałę Rady
Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2010r.
nr XXXVII/425/10 w przedmiocie ustalenia zasad
korzystania przez przewoźników z przystanków
komunikacyjnych
I. stwierdza nieważność paragrafu 2 zaskarżonej uchwały w całości oraz paragrafu 5
3853

ustęp 3 w części ustalającej miejsce rozpoczęcia i zakończenia wykonywania przewozu
oraz oczekiwania na rozpoczęcie przewozu w
przerwach międzykursowych;
II. stwierdza, że zaskarżona uchwała w części
opisanej w punkcie I nie podlega wykonaniu
do chwili uprawomocnienia się wyroku;
III. zasądza od Gminy Busko-Zdrój na rzecz
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Busku-Zdroju Spółka Akcyjna kwotę
540 (pięćset czterdzieści) złotych tytułem
zwrotu kosztów postępowania sądowego.
/Podpisy: Sędzia WSA Beata Ziomek, Sędzia
WSA Renata Detka, Sędzia WSA Jacek Kuza/
Wyrok z dnia 30 września 2010r. sygn. akt II
SA/Ke 436/10 jest prawomocny od dnia 30 listopada 2010r.
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR PNK.I-0911/80/2010
WOJEWODY ŚWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 19 października 2010 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. 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, Nr 214, poz.
1806, 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)

stwierdzam nieważność
uchwały Nr XXXVIII/227/2010 Rady Gminy w
Oksie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie

opłat za zajęcie pasa drogowego w części określonej w § 3 ust.3.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 27 września 2010r.
Rada Gminy w Oksie podjęła uchwałę
Nr XXXVIII/227/2010 w sprawie opłat za zajęcie
pasa drogowego.
Uchwała ta w części określonej w § 3 ust.3
podjęta została z naruszeniem prawa.
Za zajęcie pasa drogowego stosownie do
art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
ze zm.) pobiera się opłatę ustaloną w drodze
uchwały dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego.
Przepis art. 40 ust. 5 ww. ustawy stanowi,
iż opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu
umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki
opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym
obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok
opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby
3854

dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym
lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
Natomiast Rada Gminy w § 3 ust.3 uchwały postanowiła ,że za niepełny rok kalendarzowy
wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest
proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając
miesiące niepełne ) umieszczenia urządzenia w
pasie drogowym.
Ustalenie zatem w uchwale, że za niepełny
rok kalendarzowy wysokość rocznej opłaty obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym jest
niezgodne z art. 40 ust.5 ustawy o drogach publicznych i prowadziłoby do nieuzasadnionego
zawyżania tych opłat.
W związku z powyższym stwierdzenie nieważności uchwały w części określonej w sentencji jest uzasadnione
Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje
prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR PNK.I-0911/93/2010
WOJEWODY ŚWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 20 października 2010 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. 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, Nr 214, poz.
1806, 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)

stwierdzam nieważność
uchwały Nr XXXIII/205/2010 Rady Gminy Słupia
Jędrzejowska z dnia 13 września 2010 roku
w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu

i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Słupi.

Uzasadnienie
Rada Gminy Słupia Jędrzejowska na sesji
w dniu 13 września 2010 roku podjęła uchwałę
Nr XXXXIII/205/2010 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Słupi. Uchwała ta została podjęta
między innymi na podstawie art. 9a ust. 15
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.
1493 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ist. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.).
Przepis art. 9a ust. 15 ww. ustawy stanowi,
iż rada gminy określi, w drodze uchwały, tryb i
sposób powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe
warunki jego funkcjonowania. Powołane w podstawie prawnej uchwały przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz treść § 3 uchwały
wskazują, że Rada Gminy podejmując przedmiotową uchwałę uznała ją jako akt prawa miejscowego.
Po przeprowadzeniu analizy prawnej
uchwały organ nadzoru stwierdza, że uchwała ta
nie jest aktem prawa miejscowego i nie podlega
publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Przepis art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68,
poz.449) określa jakie akty publikowane są
w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Tego rodzaju akt musi zawsze zawierać się
w granicach upoważnienia ustawowego (art. 94
Konstytucji RP). O kwalifikacji danego aktu do
aktów prawa powszechnie obowiązującego nie
decyduje sam fakt podjęcia uchwały przez organ
stanowiący gminy, ale jego cechy materialne i
formalne. Należy brać tu pod uwagę charakter
ustanawianych norm prawnych i kształtowanie
przez te normy sytuacji prawnej adresatów.
Chodzi tu o normy postępowania o charakterze
generalnym i abstrakcyjnym (por. wyrok NSA
z dnia 5 kwietnia 2002 r., sygn. akt I SA 2160/01,
Lex nr 81765).
Określony w art. 13 ww. ustawy katalog
aktów prawnych podlegających publikacji jest
zamknięty i nie może być w dowolny sposób
rozszerzany. Stosownie do art. 13 ustawy o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się:
1) akty prawa miejscowego stanowione przez
wojewodę i organy administracji niezespolonej;
2) akty prawa miejscowego stanowione przez
sejmik województwa, organ powiatu oraz
organ gminy, w tym statuty województwa,
powiatu i gminy;
3) statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów;
4) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty
prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;
5) wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego sta-
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nowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy;
6) porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte:
a) między jednostkami samorządu terytorialnego,
b) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej;
7) uchwałę budżetową województwa oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu województwa;
8) obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy;
9) statut urzędu wojewódzkiego;
10) inne akty prawne, informacje, komunikaty,
obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.
W świetle powyższego uchwała w sprawie
warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego nie jest aktem prawa miejscowego i nie mieści się w ustalonym przez

Poz. 3855,3856

ustawodawcę katalogu aktów podlegających
publikacji. Również przepisy szczególne , w tym
przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie, nie określają obowiązku publikacji takiej uchwały w dzienniku urzędowym.
Ustalenie warunków funkcjonowania oraz
trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego nie ma
waloru przepisów powszechnie obowiązujących.
Jest to akt prawny organu gminy określający
sposoby działania gminy w określonym zakresie.
W związku z tym uznać należy, że brak jest podstaw prawnych do określenia przez Radę Gminy
obowiązku publikacji uchwały w dzienniku urzędowym.
Wobec powyższego stwierdzenie nieważności uchwały jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje
prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR PNK.I-0911/97/2010
WOJEWODY ŚWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 27 października 2010 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.

1203, Nr 214, poz.1806, 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 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 Nr 52
poz. 420 i Nr 157 poz. 1241/

stwierdza siĉ nieważność
uchwały Nr LXIII/465/2010 Rady Miejskiej
w Końskich z dnia 22 września 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dro-

gowego dróg gminnych - w części określonej
w § 3 ust. 3.

Uzasadnienie
W dniu 22 września 2010 r. Rada Miejska
w Końskich podjęła uchwałę w Nr LXIII/465/2010
uchwaliła stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w § 3 ust. 3 sprzecznie z postanowieniem art. 40 ust. 5 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

Przepis ten wymaga, aby opłatę za zajęcie
pasa drogowego lub na drogowym obiekcie
inżynierskim odliczać proporcjonalnie do liczby
dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym
lub na drogowym obiekcie inżynierskim, a nie
jak uregulowano to w § 3 ust. 3 „proporcjonalnie
do liczby miesięcy”.
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Skoro w § 3 ust. 3 przedmiotowej uchwały
uregulowano sposób opłaty za zajęcie pasa drogowego sprzecznie z prawem, częściowe stwierdzenie nieważności tego zapisu jest uzasadnione.

Poz. 3856,3857

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego,
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR PNK.I-0911/100/2010
WOJEWODY ŚWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 19 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz.1203, Nr 214, poz.1806, 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 oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009
Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675/

stwierdza siĉ nieważność
uchwały Nr LXXVII/676/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie

zakazu wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy
na terenie Miasta i Gminy Staszów.

Uzasadnienie
Wskazaną w sentencji niniejszego rozstrzygnięcia uchwałą Rada Miejska w Staszowie
zakazała wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy na terenie Miasta i Gminy Staszów.
Jako podstawa prawna tego aktu normatywnego wskazane zostały przepisy art. 18 ust. 2
pkt 15 w związku z art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001t. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym wyraźnie stanowi, że do
wyłącznej właściwości rady gminy należy:
„stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych
ustawami do kompetencji rady gminy.”
W aktualnym stanie prawnym brak jest
przepisu ustawowego legitymującego radę gminy (miasta) do wydania tego rodzaju aktu normatywnego. Podstawy takiej nie stwarzają także
przepisy art. 40 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie
gminnym. Zarówno literatura przedmiotu jak i
judykatura ukształtowały następujące przesłanki
umożliwiające wydanie przepisu (przepisów)
porządkowego;

-

pierwsza, to realnie istniejąca sytuacja zagrożenia zdrowia lub życia obywateli lub konieczność zapewnienia porządku, spokoju i
bezpieczeństwa publicznego,
- druga, to brak uregulowania określonej materii w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących.
Za D. Dąbkiem (Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz - Kraków 2003
str. 167) należy wskazać również trzecią przesłankę, a mianowicie obszar występowania zagrożenia (przesłanka terytorialna).
Przesłanki te muszą występować kumulatywnie, co oznacza, że brak jednej z nich eliminuje możliwość wydania przepisu porządkowego.
Przedmiotową uchwałę podjęto w sytuacji braku
2-ch ostatnich przesłanek. Jest tak dlatego, że
kwestia tzw. dopalaczy jest uregulowana w wielu przepisach rangi ustawy dotyczących narkotyków i innych środków odurzających. Jest to też
problem występujący na obszarze całego kraju.
Z powyższych względów należy uznać, że
ustanowiony kwestionowaną uchwałą zakaz nie
mieści się w granicach hipotezy art. 40 ust. 3 i 4
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ustawy o samorządzie gminnym. Jest więc aktem pozbawionym podstawy prawnej, a więc
nieważnym.
Na marginesie należy dodać, że identycznie brzmiące uchwały unieważnili także: Wojewoda Kujawsko-Pomorski i Wojewoda Łódzki.
Ze względu na dostrzegalny prima facie brak
podstawy prawnej do wydania przedmiotowej
uchwały nie zawiadomiono gminy o wszczęciu
postępowania nadzorczego.

Poz. 3857,3858

Dlatego należało rzec jak w sentencji rozstrzygnięcia.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego,
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR PNK.I-0911/103/10
WOJEWODY ŚWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 25 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: 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 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, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
z 2009r. Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142,
z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 106, poz. 675)

stwierdzam nieważność
Uchwały nr XXXII/237/10 Rady Miejskiej
w Skalbmierzu z dnia 17 października 2010r.

w sprawie
Skalbmierz.

ustanowienia

sztandaru

gminy

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 17 października 2010r. Rada Miejska w Skalbmierzu ustanowiła sztandar
gminy Skalbmierz. Uchwała została doręczona
Organowi Nadzoru w dniu 26 października
2010r. W toku badania jej legalności Organ Nadzoru stwierdził, iż uchwała w sposób istotny narusza art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.1978r. o
odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130
ze zm.).
Zgodnie z art. 3 ustawy o odznakach i
mundurach, jednostki samorządu terytorialnego
mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu
stanowiącego danej jednostki, własne herby,
flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole.
Wzory ww. symboli ustanawiane są w zgodzie z
zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową
tradycją historyczną. Wzory te wymagają zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw
administracji publicznej. Opinia wydawana jest
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku
o jej wydanie.

W niniejszej sprawie Organ Nadzoru zawiadomieniem z dnia 4.11.2010r. wszczął postępowanie nadzorcze w celu ustalenia, czy Organ
Gminy przed podjęciem ww. uchwały uzyskał
opinię ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
W odpowiedzi na zawiadomienie o
wszczęciu postępowania nadzorczego Przewodniczący Rady Miejskiej w Skalbmierzu w piśmie z
dnia 9 listopada 2010r. Nr Or.0052-14/10 wyjaśnił, że sztandar został ufundowany przez społeczeństwo miasta i gminy Skalbmierz bez żadnego udziału finansowego gminy oraz, że „nie ma
możliwości ani prawnych ani czasowych aby tę
uchwałę w obecnej kadencji uchylić i nieetycznie
byłoby występować do ministra o wyrażenie
opinii.”
W ocenie organu nadzoru podjęcie przez
Radę Miejską w Skalbmierzu uchwały w sprawie
ustanowienia sztandaru gminy Skalbmierz nie
dysponując w momencie jej podejmowania opi-
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nią ministra właściwego do spraw administracji
publicznej, istotnie narusza art. 3 ust. 3 ustawy
o odznaczeniach i mundurach.
W związku z powyższym stwierdzenie nieważności uchwały jest uzasadnione.

Poz. 3858

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego,
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba
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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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