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ZARZĄDZENIE NR 132/2010
WOJEWODY ŚWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wąchocku
w Okrĉgu Wyborczym Nr 2
Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 176, poz. 1190)
w związku z uchwałą Nr III/5/2010 Rady Miejskiej
w Wąchocku z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
stwierdzenia wygaņnięcia mandatu radnego
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do
Rady Miejskiej w Wąchocku w Okręgu Wyborczym Nr 2 obejmującym 3 mandaty, w którym
wybierany będzie 1 radny.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1,
wyznacza się na niedzielę – 13 marca 2011 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynnoņci wyborczych okreņla kalendarz
wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Wojewoda Ņwiętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba
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Załącznik do zarządzenia nr 132/2010
Wojewody Ņwiętokrzyskiego
z dnia 22 grudnia 2010 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania czynTreść czynności wyborczej
ności wyborczej
12 stycznia 2011 r.
- podanie do publicznej wiadomoņci zarządzenia Wojewody Ņwiętokrzyskiego w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wąchocku w Okręgu Wyborczym Nr 2
do 22 stycznia 2011 r.
- podanie do publicznej wiadomoņci wyciągu z uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku w sprawie ustalenia granic Okręgu Wyborczego Nr 2
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o
zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego
do 24 stycznia 2011 r.
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąchocku
do 27 stycznia 2011 r.
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Kielcach I Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąchocku
do 11 lutego 2011 r. do
godz. 2400
do 18 lutego 2011 r.

do 20 lutego 2011 r.
do 26 lutego 2011 r.
do 27 lutego 2011 r.
do 3 marca 2011 r.
11 marca 2011 r.
o godz. 2400
12 marca 2011 r.
13 marca 2011 r.
godz. 800-2200

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąchocku list kandydatów na radnego
- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock przez komitety wyborcze kandydatów do składu
Obwodowej Komisji Wyborczej
- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Wąchocku numerów zarejestrowanym listom kandydatów
- podanie do publicznej wiadomoņci, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej
- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąchocku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach
- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Wąchocku Obwodowej Komisji Wyborczej
- sporządzenie spisów wyborców w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku i udostępnienie do wglądu
- składanie do Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do głosowania
- zakończenie kampanii wyborczej
- przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisów wyborców
- głosowanie

Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 176, poz. 1190) – jeżeli koniec terminu wykonania czynnoņci
okreņlonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa
pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
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UCHWAŁA NR XIII/1/2010
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42
i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), art. 211
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240
z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem
budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok o kwotę 70.400zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
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§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem
budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok o kwotę 70.400zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik nr 9 „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 rok” do
Uchwały nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na
2010r. z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Poz. 3869

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Rafalski
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/1/2010
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/1/2010
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/1/2010
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR XIII/2/2010
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Gminy Starachowice oraz
jednostek organizacyjnych Gminy Starachowice z tytułu należności pieniĉżnych mający charakter
cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego
uprawnionych
Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.) oraz art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40, art. 41

ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Starachowicach uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia wstĉpne
§ 1. Uchwała okreņla szczegółowe zasady
umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkaładania na raty wierzytelnoņci Gminy Starachowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy
Starachowice z tytułu należnoņci pieniężnych
mających chrakter cywilnoprawny, zwany dalej
„wierzytelnoņciami: wobec osób fizycznych,
osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowoņci prawnej
zwanych dalej „dłużnikami”.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. wierzytelnoņci – oznacza to należnoņć główną lub odsetki za zwłokę albo kary umowne,
przy czym kwoty wierzytelnoņci tego samego
dłużnika wynikające z różnych tytułów nie
ulegają kumulacji,
2. dłużniku – oznacza to osobę fizyczną, osobę
prawną, a także jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowoņci prawnej,
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3. trudnej sytuacji materialnej – oznacza to:
1) w odniesieniu do osób fizycznych nie
prowadzących działalnoņci gospodarczej
oraz przedsiębiorców opodatkowanych
na zasadach okreņlonych w przepisach o
zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne - udokumentowany
przez dłużnika stan faktyczny, z którego
wynika, że ņredniomiesięczny łączny dochód brutto na członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym, za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku,
nie przekracza 70% najniższej emerytury,
a w gospodarstwie jednoosobowym najniższej emerytury, której wysokoņć ogłaszana jest Komunikatem Prezesa Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych publikowanym
w Monitorze Polskim.
2) w odniesieniu do przedsiębiorców nie
wymienionych w pkt 1, osób prawnych
oraz innych jednostek organizacyjnych
nie mających osobowoņci prawnej udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że wystąpiła u
niego strata z tytułu prowadzonej działalnoņci wykazana w sprawozdaniu finansowym i deklaracji podatkowej za rok
poprzedzający
złożenie
kompletnego
wniosku,
3) w odniesieniu do rodzin, które mają na
utrzymaniu niepełnosprawne dziecko
uczęszczające do przedszkola - udokumentowany przez dłużnika stan faktycz-

4.
5.

6.

7.

8.
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ny, z którego wynika, że ņredniomiesięczny łączny dochód brutto na członka
rodziny w gospodarstwie domowym za
rok poprzedzający złożenie kompletnego
wniosku, nie przekracza 100% najniższej
emerytury, której wysokoņć ogłaszana
jest Komunikatem Prezesa Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych publikowanym
w Monitorze Polskim
uldze – rozłożenie na raty lub odroczenie
terminu zapłaty wierzytelnoņci,
kosztach dochodzenia - oznacza to koszty
sądowe, koszty zastępstwa procesowego,
opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty czynnoņci przygotowawczych, ogłoszeń oraz inne
niezbędne koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty wierzytelnoņci,
kosztach egzekucji – oznacza to opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych komornika poniesionych w toku egzekucji, w
zakresie niezbędnym do celowego przeprowadzenia egzekucji, okreņlonych ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 1997 r. Nr 133
poz. 882 ze zmianami),
przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć
podmiot prowadzący działalnoņć gospodarczą, bez względu na formę organizacyjnoprawną oraz sposób finansowania,
trzy lata kalendarzowe - należy przez to rozumieć rok budżetowy (kalendarzowy) udzielenia pomocy i poprzedzające go dwa lata
budżetowe (kalendarzowe)

Rozdział 2.
Organy uprawnione do umarzania wierzytelności i udzielania ulg
§ 3.1. Do umarzania wierzytelnoņci i udzielania ulg w spłacie wierzytelnoņci uprawnieni są:
1) Prezydent, jeżeli kwota wierzytelnoņci nie
przekracza 5-krotnoņci minimalnego wynagrodzenia na dzień złożenia wniosku,
2) Prezydent po uzyskaniu pozytywnej opinii
Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w
Starachowicach, jeżeli kwota wierzytelnoņci
przekracza 5-krotnoņć minimalnego wynagrodzenia na dzień złożenia wniosku
2. Prezydent może upoważnić do umarzania wierzytelnoņci lub udzielania ulg w ich spłacie: Kierowników jednostek organizacyjnych

gminy, jeżeli wartoņć wierzytelnoņci nie przekracza minimalnego wynagrodzenia.
3. Przez kwotę wierzytelnoņci rozumie się
kwotę wierzytelnoņci łącznie z kwotą naliczonego oprocentowania wraz z innymi należnoņciami
ubocznymi.
§ 4. Organ właņciwy do umarzania kwoty
głównej wierzytelnoņci oraz udzielania ulg w
spłacie jest również uprawniony do umarzania
kwoty naliczonego oprocentowania oraz innych
należnoņci ubocznych.
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Rozdział 3.
Zasady umarzania wierzytelności i udzielania ulg
§ 5. Nie podlegają umorzeniu ewentualne
koszty (opłaty) sądowe i egzekucji.
§ 6.1. Dopuszcza się umorzenie z urzędu,
jeņli podstawy umorzenia potwierdzone są dokumentami znajdującymi się w posiadaniu
Urzędu Miejskiego lub jednostek organizacyjnych, w sytuacji gdy:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartoņć nie przekracza kwoty
6 000 zł;
2) osoba prawna została wykreņlona z właņciwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należnoņć, a odpowiedzialnoņć z
tytułu należnoņci nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w
postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należnoņci lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowoņci prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny w szczególnoņci, jeņli:
a) nie można ustalić osoby dłużnika, jego
miejsca zamieszkania bądź siedziby;
b) kwota zaległoņci w okresie roku kalendarzowego nie przekracza 5-krotnoņci wartoņci kosztów upomnienia w postępowaniu
egzekucyjnym.
2. Wierzytelnoņć może być umorzona w
całoņci lub w częņci, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaņniającego okolicznoņci wykażą,
że wymaga tego ważny interes dłużnika lub interes publiczny, w szczególnoņci gdy:
1) przed wszczęciem egzekucji okaże się, że
dłużnik lub osoby pozostające na jego
utrzymaniu byliby pozbawieni niezbędnych
ņrodków utrzymania;
2) przed wszczęciem postępowania sądowego
okaże się, że kierowanie sprawy na drogę
postępowania sądowego nie spowoduje odzyskania wierzytelnoņci gminy lub jej jednostki organizacyjnej,

3) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłoņci
dłużnika lub umorzył postępowanie upadłoņciowe z przyczyn, o których mowa w art. 13
ust. 1 i 2 i art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadłoņciowe i naprawcze
(Dz. U. z 2003 r. Nr 60 poz. 535 ze zmianami);
4) dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a umorzenie dotyczy wyłącznie odsetek od należnoņci głównej;
5) ņciąganie wierzytelnoņci zagraża egzystencji
dłużnika będącego osobą fizyczną lub jego
rodziny;
6) zaistniał wypadek losowy, przewlekła choroba, niepełnosprawnoņć połączona z trudną
sytuacją materialną.
3. W postępowaniu wyjaņniającym bierze
się pod uwagę również stan majątkowy dłużnika.
4. Wierzytelnoņć może być umorzona na
uzasadniony wniosek dłużnika.
5. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należnoņci
mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych,
6. Warunkiem umorzenia częņci wierzytelnoņci może być spłata pozostałej częņci wierzytelnoņci oraz pokrycie ewentualnych kosztów
postępowania sądowego i egzekucji. Zapłata
wierzytelnoņci może być rozłożona na raty.
W przypadku nie dotrzymania terminu wpłaty
okreņlonej w umowie, wierzytelnoņć staje się
wymagalna w całoņci.
§ 7.1. Umorzenie wierzytelnoņci co do należnoņci głównej powoduje wygaņnięcie wierzytelnoņci co do należnoņci ubocznych w całoņci
lub w takiej częņci, w jakiej wygasła wierzytelnoņć co do należnoņci głównej.
2. Umorzenie wierzytelnoņci może też
obejmować tylko należnoņci uboczne z wyjątkiem okreņlonym w § 5.
§ 8.1. Na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całoņci albo częņci wierzytelnoņci, a także rozłożyć na raty płatnoņć całoņci
albo częņci wierzytelnoņci, jeżeli: przemawiają za
tym udokumentowane trudnoņci płatnicze dłużnika, interes Gminy nie stoi temu na przeszkodzie, a zastosowanie ulgi rokuje zapłatę wierzytelnoņci w całoņci albo w częņci.
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2. Od wierzytelnoņci, do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia
upływu terminu spłaty.

Poz. 3870

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci wierzytelnoņci
albo jej częņci w okreņlonym terminie odpowiednio wierzytelnoņć albo pozostała częņć wierzytelnoņci staje się natychmiast wymagalna wraz z
odsetkami należnymi od dnia wymagalnoņci.

Rozdział 4.
Sposób i tryb umarzania wierzytelności i udzielania ulg
§ 9. Umorzenie wierzytelnoņci, o którym
mowa w § 6, oraz udzielenie ulg, o którym mowa w § 8, następuje w drodze oņwiadczenia woli
osób uprawnionych lub umowy stron.
§ 10.1. Wnioski o umorzenie wierzytelnoņci oraz udzielenie ulg rozpatrują:
1) właņciwi pracownicy podstawowych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, przy
nadzorze Naczelnika/Kierownika potwierdzonego podpisem jeņli o umorzeniu wierzytelnoņci lub o udzieleniu ulgi rozstrzyga Prezydent
2) właņciwi pracownicy jednostki organizacyjnej, jeżeli do umorzenia wierzytelnoņci lub
do udzielenia ulgi umocowany jest Kierownik
tej jednostki.
2. Projekt umowy lub jednostronnego
oņwiadczenia woli, o których mowa w § 9,
przedkłada się odpowiednio:
1) Prezydentowi
2) Kierownikowi jednostki organizacyjnej
3. Projekty, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
wymagają opinii radcy prawnego, Skarbnika
Miasta/Głównego Księgowego jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej.

5. O umorzeniu zaległoņci z urzędu, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b decyduje Prezydent Miasta Starachowice lub upoważniony Kierownik jednostki organizacyjnej Miasta Starachowice na wniosek Skarbnika / Głównego Księgowego jednostki.
§ 11. Kierownicy podstawowych komórek
organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych są zobowiązani
przedkładać Prezydentowi za poņrednictwem
Skarbnika Miasta sprawozdania o zakresie umorzonych wierzytelnoņci oraz udzielonych ulg:
1. za okresy półroczne według stanu na dzień
30 czerwca,
2. za okresy roczne według stanu na dzień
31 grudnia,
- w terminie 30 dni od dnia upływu okresu
sprawozdawczego.
§ 12.1. Prezydent przedstawia Radzie Miejskiej informację o wysokoņci wszystkich umorzonych wierzytelnoņci oraz udzielonych ulg w
roku budżetowym.
2. Informacja jest sporządzana według
stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do 30 marca następnego
roku.

4. Projekty, o których mowa w ust.2 pkt 2
wymagają opinii radcy prawnego, Głównego
Księgowego jednostki organizacyjnej.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 13.1. W przypadku, gdy dłużnik jest
przedsiębiorcą, umarzanie wierzytelnoņci i udzielanie ulg w spłacie należnoņci okreņlonych w § 6
ust. 2 pkt 1, 4, 5, 6 i w § 8 ust. 1 niniejszej uchwały stosuje się w ramach pomocy de minimis, w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia
2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz.
404 ze zmianami) oraz o Rozporządzenie Komisji
(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc
de minimis zobowiązany jest do przedstawienia
wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
a) wszystkich zaņwiadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w okresie trzech lat kalendarzowych lub oņwiadczenia o wielkoņci
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, a przypadku nieotrzymania pomocy de
minimis – oņwiadczenia o nieotrzymaniu
pomocy de minimis w okresie trzech ostatnich lat kalendarzowych;
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b) informacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311);
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§ 15. Wnioski o umorzenie wierzytelnoņci i
udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejņcia w
życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i
na zasadach okreņlonych niniejszą uchwałą.
§ 16. Traci moc: Uchwała Nr VIII/5/2007
Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 maja
2007 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelnoņci Gminy Starachowice z tytułu należnoņci pieniężnych , do
których nie stosuje sie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie
tych należnoņci, a także wskazania organów do
tego uprawnionych.

§ 14.1. Niniejsza uchwała nie ma zastosowania w przypadku, gdy:
1) z informacji ubiegającego się o pomoc de
minimis przedsiębiorcy wynika, że wartoņć
planowanej pomocy de minimis udzielonej
na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z
wartoņcią pomocy de minimis uzyskaną
przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech lat
kalendarzowych przekracza kwotę stanowiącą równowartoņć 200 tys. euro brutto.
2) wartoņć pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego w
okresie trzech lat kalendarzowych przekracza
100 tys. euro brutto.
3) z informacji ubiegającego się o pomoc de
minimis przedsiębiorcy wynika, że znajduje
się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9 – 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu
ratowania i restrukturyzacji zagrożonych
przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z
01.10.2004)

§ 17. Jednoczeņnie Rada Miejska w Starachowicach uchyla Uchwałę Nr X/14/2010 Rady
Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 sierpnia
2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelnoņci Gminy
Starachowice oraz jednostek organizacyjnych
Gminy Starachowice z tytułu należnoņci pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz
udzielania ulg w spłacie tych należnoņci, a także
wskazania organów do tego uprawnionych. Powyższa Uchwała nie została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.

2. Równowartoņć pomocy w euro ustala
się według kursu ņredniego ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu
udzielenia pomocy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Rafalski
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UCHWAŁA NR XIII/5/2010
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność
Gminy Starachowice na rzecz najemców lokali
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 9, lit. „a”
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z
późn. zm.) w związku z art. 13, art. 68 ust. 2 i 2a i
art. 70 ustawy o gospodarce nieruchomoņciami
(t.j. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r.) Rada Miejska w Starachowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/5/07 Rady Miejskiej w
Starachowicach z dnia 10.09.2007 r. w sprawie
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własnoņć Gminy Starachowice, na rzecz
najemców lokali (Dz. Urz. Woj. Ņwięt. z 2007 r.
nr 208 poz. 2998) zmienionej Uchwałami:

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 359

– 29235 –

Nr IV/7/08 Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 25 kwietnia 2008 r (Dz. Urz. Woj. Ņwięt. z
2008 r. nr 131 poz. 1821), Nr III/8/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2009 r.
(Dz. Urz. Woj. Ņwięt. z 2009 r. nr 155 poz. 1400)
oraz Nr IX/10/09 z dnia 25 wrzeņnia 2009r.
(Dz. Urz. Woj. Ņwięt. z 2009 r. nr 480 poz. 3496)
wprowadza się następujące zmiany:
- § 3 otrzymuje brzmienie – wyraża się zgodę
na udzielenie bonifikaty w wysokoņci 99%
ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz
z pomieszczeniami przynależnymi do lokali i
udziałami w gruncie, którzy nie zalegają z
opłatami czynszowymi.
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§ 2. Uchyla się uchwałę XI/10/2010 Rady
Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 wrzeņnia
2010 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własnoņć Gminy Starachowice na rzecz
najemców lokali
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Rafalski
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UCHWAŁA NR XIII/6/2010
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnĉtrznej położonej na osiedlu „ŁAZY-ZACHÓD” w mieście
Starachowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)
w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca
1985 r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 19
poz. 115 z 2007 r. z późn. zm.) Rada Miejska w
Starachowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Drodze wewnętrznej (w rozumieniu
art.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych) oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 744 (obręb 06) nadaje się nazwę: ul. Agatowa

§ 2. Położenie drogi wewnętrznej o której
mowa w §1 przedstawia załącznik graficzny do
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Rafalski
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Załącznik do uchwały nr XIII/6/2010
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR XIII/9/2010
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 42
i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), art. 211
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z
późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na
2010 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Rafalski
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Załącznik do uchwały nr XIII/9/2010
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR III/4/2010
RADY GMINY W BEJSCACH
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.
613 i Nr 96, poz. 620) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i
opłat lokalnych w 2011r. (M.P. Nr 55, poz. 755)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Okreņla się wysokoņć rocznych stawek
podatku od nieruchomoņci:
1) od gruntów:
a) związanych z działalnoņcią gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków 0,74 zł
od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
3,90 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego 0,37 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich częņci :
a) mieszkalnych 0,62 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalnoņci
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej 17,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,24 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej w zakresie udzielania ņwiadczeń zdrowotnych 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego 3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli 2 % ich wartoņci okreņlonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
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§ 2.
1) Zwalnia się z podatku od nieruchomoņci za
2011 rok, poza nieruchomoņciami wymienionymi w art. 7 ust.1 i ust.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:
1) budynki mieszkalne lub ich częņci związane z
prowadzeniem gospodarstwa rolnego, emerytów i rencistów pobierających ņwiadczenia
emerytalno – rentowe,
2) działalnoņć usługową rozpoczętą w 2011
roku przez okres 12 miesięcy
3) budynki i grunty związane z ochroną przeciwpożarową
4) budynki, grunty lub ich częņci oraz budowle
zajęte na potrzeby zbiorowego zapotrzebowania w wodę.
5) nieruchomoņci lub ich częņci zajęte przez jednostki budżetowe i placówki instytucji kultury
§ 3.
1) Do poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomoņci od osób fizycznych wyznacza się
sołtysów poszczególnych sołectw zwanych w
dalszej treņci uchwały inkasentami.
2) Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne.
3) Podstawą ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego stanowią kwoty zainkasowane przez
inkasentów osobiņcie i oblicza się je w stosunku procentowym od kwot stanowiących
podstawę ustalenia
4) Ustala się wykaz inkasentów oraz wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów w poszczególnych sołectwach zgodnie z załącznikiem do uchwały.
5) Podatek rolny, podatek od nieruchomoņci od
osób fizycznych płatny jest w czterech ratach
w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15
wrzeņnia i 15 listopada roku podatkowego.
6) Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz
spółki nie mające osobowoņci prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własnoņci Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leņnego Lasy Państwowe wpłacają należny
3874
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podatek – bez wezwania - za poszczególne
miesiące w terminie do dnia 15 każdego
miesiąca roku podatkowego na rachunek
bankowy Nr 48 84930004016004000260002.
§ 4.
1) Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowoņci prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku
w Bejscach.
2) Stawka opłaty targowej za każdy dzień
sprzedaży na targowisku wynosi 8 zł.
3) Opłatę targową inkasuje pracownik zatrudniony w Urzędzie Gminy w Bejscach, Pani
Malec Jolanta, która otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub inna wyznaczona osoba.
§ 5. Wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów i inkasentów wynosi 8 %.
§ 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.)
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXX/182/2009
Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 grudnia 2009r.
w sprawie wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku
Przewodniczący Rady Gminy Bejsce:
Stanisław Marzec
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UCHWAŁA NR 18/LI/10
RADY GMINY W MNIOWIE
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9
lit. d oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (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 i 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 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz.
1441 i 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 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r.
Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241) oraz art. 211 i
212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada
Gminy w Mniowie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów okreņla zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Szczegółową klasyfikację zmian wydatków okreņla zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2010
roku” do uchwały Nr 3/XLIX/10 Rady Gminy w
Mniowie z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2010
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet gminy po zmianach, globalna
kwota
- dochodów budżetowych – 34.070.780 zł
- wydatków budżetowych – 45.044.743 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy:
Sławomir Gaweł
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 18/LI/10
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 17 marca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 18/LI/10
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 17 marca 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr 18/LI/10
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 17 marca 2010 r.
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UCHWAŁA NR 20/LII/10
RADY GMINY W MNIOWIE
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mniów za 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.

Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz.
1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
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1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i
Nr 40, poz. 230/ oraz w związku z art. 121 ust. 6
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706/
uchwala się, co następuje:

-

opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2009 rok,
- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Mniów w sprawie absolutorium,
udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Mniów
Panu Leonardowi Ņwierczyńskiemu za 2009 rok.
1

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2009 rok oraz po
zapoznaniu się z:
- wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Mniów o udzielenie absolutorium dla Wójta
Gminy Mniów za 2009 rok,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem
powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Sławomir Gaweł
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UCHWAŁA NR III/7/10
RADY GMINY MOSKORZEW
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie : określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(tj Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art.5, ust.1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zmianami) Rada Gminy Moskorzew uchwala co
następuje:

1) koņcielnych osób prawnych
2) podatników podatku rolnego będących osobami fizycznymi
3) emerytów i rencistów pobierających ņwiadczenia rolnicze
4) osób pobierających ņwiadczenia socjalne
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 1. Okreņla się następujące stawki podatku od nieruchomoņci obowiązujące na terenie
Gminy Moskorzew zgodnie z treņcią załącznika
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomoņci budynki mieszkalne:

Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew:
Stanisław Paluch
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Załącznik do uchwały nr III/7/10
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 10 grudnia 2010 r.
STAWKI ROCZNE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalnoņci
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków- 0,64 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,97 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,12 zł od 1m2
powierzchni
2) O budynków lub ich częņci:
a) mieszkalnych - 0,43 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalnoņci
gospodarczej oraz od budynków miesz-

kalnych lub ich częņci zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej – 16,53 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,42 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej w zakresie udzielania ņwiadczeń zdrowotnych – 3,62zł od 1m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci
pożytku publicznego – 3,40zł od 1m2 powierzchni użytkowej
3) Od budowli – 2 % ich wartoņci okreņlonej na
podstawie art.4 ust.1pkt 3 i ust. 3-7.
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UCHWAŁA NR III/8/10
RADY GMINY MOSKORZEW
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
Na podstawie art.18, ust.2 pkt.8, art.40
ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późń. zmianami) oraz art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 136,poz. 969 z późn. zmianami) Rada Gminy
Moskorzew uchwala co następuje:
§ 1. Obniża się ņrednią cenę skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w spra3878

wie ņredniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr.76, poz.960) z
kwoty 37,64 zł za 1q do kwoty 36,00 za 1 q.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew:
Stanisław Paluch
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UCHWAŁA NR L/267/2010
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 30 wrzeņnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/260/2010 Rady gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 sierpnia 2010r.
w spawie opłat za świadczenie w punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Gminĉ Nowy Korczyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn.. zm.) art. 14 ust. 5 w związku z art. 6
ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r o systemie
oņwiaty ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z
późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych
form oraz sposobu ich działania ( Dz. U. Nr 7,
poz. 38 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co
następuje:

a) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające
rozwój umysłowy dziecka
b) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym ņwiatem
c) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne
uzdolnienia dzieci
d) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój
ruchowy dziecka,
e) zabawy tematyczne wspomagające rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka.”

§ 1.1. W § 1 ust. 1 pkt. 1 uchwały
XLIX/260/2010 Rady gminy w Nowym Korczynie
z dnia 24 sierpnia 2010r. w spawie opłat za
ņwiadczenie w punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Nowy Korczyn słowo „stała” zastępuje się słowem „miesięczna”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Ņwiętokrzyskiego i ma zastosowanie od dnia 1 wrzeņnia 2010 r.

§ 2. Pozostałe uregulowania pozostają bez
zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Nowy Korczyn:
Tadeusz Pasternak

2. W § 1 dodaje się pkt. 3 „Opłata za
ņwiadczenia wykraczające ponad podstawę programową obejmuje:
3879
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UCHWAŁA NR XLIX/281/10
RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
z dnia 28 wrzeņnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów uchwał Rady Gminy Skarżysko Kościelne
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. tekst jednolity Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalnoņci
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co
następuje

§ 1.1. Konsultacje z organizacjami przeprowadzane są przy opracowywaniu:
1) projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie,
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2) projektu rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu
poznania opinii organizacji o poddanej konsultacji w sprawie.
2.1. Przed podjęciem uchwał, o których
mowa w § 1, Rada Gminy Skarżysko Koņcielne
zapoznaje się z opiniami organizacji dotyczącymi
treņci konsultowanych projektów uchwał.
2. Opinie organizacji nie są wiążące dla
Rady Gminy Skarżysko Koņcielne, która decyduje o ostatecznej treņci uchwał.
§ 3.1. Konsultacje przeprowadza się poprzez umieszczenie projektu uchwały na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Skarżysku Koņcielnym (www.skarzysko.com.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z
informacją o rozpoczęciu konsultacji oraz podaniem terminu ich zakończenia oraz umieszczenie
ogłoszenia o prowadzonych konsultacjach na
tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Skarżysku Koņcielnym. 2.Wzór formularza konsultacji
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4.1. Termin wyrażenia opinii przez organizacje wynosi 7 dni od daty poddania go konsultacji w sposób okreņlony w § 3 ust. 1.

Poz. 3880

2. Brak wyrażenia opinii w terminie okreņlonym w ust. l oznacza rezygnację z prawa do
jej wyrażenia.
3. Opinię organizacja winna wyrazić w
formie pisemnej. Opinia winna zawierać wszystkie elementy okreņlone we wzorze formularza, o
którym mowa w § 3 ust. 2
§ 5. Konsultacje uznaje się za ważne bez
względu na iloņć otrzymanych opinii od organizacji.
§ 6.1. Z przeprowadzonych konsultacji
sporządza się protokół zawierający:
1) okreņlenie przedmiotu konsultacji,
2) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) iloņć otrzymanych opinii oraz nazwy organizacji opiniujących.
2. Do protokołu dołącza się przekazane
przez organizacje formularze opinii.
§ 7. Dokumenty, o których mowa w § 6
przekazuje się Radzie Gminy Skarżysko Koņcielne najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem sesji, której przedmiotem obrad będzie
akt prawny poddany konsultacji.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Koņcielne.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego
Przewodniczacy Rady Gminy:
mgr inż. Paweł Wiatr
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Załącznik do uchwały nr XLIX/281/10
Rady Gminy w Skarżysku Koņcielnym
z dnia 28 wrzeņnia 2010 r.
Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIX/281/10
Rady Gminy w Skarżysku Koņcielnym
z dnia 28 wrzeņnia 2010 r.
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UCHWAŁA NR L/290/10
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmian do uchwały Nr XXXVII/190/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia
29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,
ze późn. zm.) i art.5 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, ze
późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalnoņci pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł za 1 m2 powierzchni

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/190/2009 Rady
Gminy w Skarżysku Koņcielnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie okreņlenia wysokoņci
stawek podatku od nieruchomoņci wprowadza
się następujące zmiany:
§ 1 pkt 1 lit. c) otrzymuje nowe brzmienie:
Okreņla się roczną stawkę w podatku od
nieruchomoņci od gruntów pozostałych: w tym

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego i ma
zastosowanie od 1 stycznia 2011 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Koņcielne.

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Paweł Wiatr
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UCHWAŁA NR II/4/10
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian do uchwały Nr XXXVII/190/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia
29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,
ze późn. zm.) i art.5 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, ze
późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/190/2009 Rady
Gminy w Skarżysku Koņcielnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie okreņlenia wysokoņci
stawek podatku od nieruchomoņci ze zmiana
wprowadzoną Uchwałą Nr L/290 /2010 z dnia
18 października w sprawie zmian do uchwały
Nr XXXVII/190/2009 Rady Gminy w Skarżysku
Koņcielnym z dnia 29 października 2009r. wprowadza się następujące zmiany:
3882

§ 1 pkt 2 lit.d) otrzymuje nowe brzmienie:
„związanych z prowadzeniem działalnoņci
gospodarczej w zakresie udzielania ņwiadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń – 3,98 zł za 1 m2 powierzchni
użytkowej”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Koņcielne.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego i ma
zastosowanie od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady:
mgr inż. Paweł Wiatr
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INFORMACJA
z dnia 17 grudnia 2010 r.
o decyzji Prezesa Urzĉdu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2010 r.
Nr WCC/1195B/18682/W/OŁO/2010/MG
Decyzją z dnia 15 grudnia 2010 r.
Nr WCC/1195B/18682/W/OŁO/2010/MG Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki zmienił koncesję na
wytwarzanie ciepła udzieloną PRZEDSIĘBIORSTWU ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŅCIĄ W PIŃCZOWIE

decyzją
Nr
WCC/1195/18682/W/OŁO/2009/TB
(z późn. zm.) z dnia 10 lipca 2009 roku, w zakresie oznaczenia siedziby oraz zmiany przedmiotu i
zakresu działalnoņci okreņlonego w ww. koncesji.

Uzasadnienie
Pismem z dnia 18 października 2010 r.
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŅCIĄ W PIŃCZOWIE wystąpiło o zmianę decyzji
koncesyjnej z dnia 10 lipca 2009 r.
Nr WCC/1195/18682/W/OŁO/2009/TB (z późn.
zm.), udzielonej na wytwarzanie ciepła na okres
do dnia 31 grudnia 2025 roku, w związku ze
zmianami w zakresie oznaczenia siedziby oraz w
przedmiocie i zakresie prowadzonej działalnoņci
gospodarczej.
Powodem wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany w powyższej koncesji była koniecznoņć objęcia koncesją kotłowni zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 2, wyposażonej w dwa
kotły wodne o łącznej mocy zainstalowanej
0,37 MW, opalanych gazem ziemnym, a także
koniecznoņć wykreņlenia z koncesji kotłowni
osiedlowej zlokalizowanej przy ul. 3-go Maja 40,

wyposażonej w jeden kocioł wodny typu VIGAS
o mocy zainstalowanej 0,08 MW, opalany drewnem opałowym, ze względu na likwidację kotlowni. Przedsiębiorstwo objęło także wnioskiem
o zmianę koncesji kwestię oznaczenia siedziby.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z póżn. zm.) oraz na podstawie art. 41 ust. 1, w
związku z 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 PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŅCIĄ W PIŃCZOWIE, dokonał
zmian w powyższej decyzji
Przedmiotowa decyzja została doręczona
Wnioskodawcy.
Dyrektor Ņrodkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi:
Tadeusz Polak
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Ņwiętokrzyskiego 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 Ņwiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350
w godzinach pracy Urzędu
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