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Poz. 479

479
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UCHWAŁA NR XXXIV/173/2009
RADY POWIATU W PIŃCZOWIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2009 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz
art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7, 8, 10 lit. a, 14 i 15
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu
pozytywnej opinii komisji do spraw budŜetu i
finansów uchwala:
§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały
Nr XXIV/125/2008 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia
budŜetu Powiatu na 2009 rok w następujący
sposób:
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i
wydatków budŜetu powiatu na 2009 rok
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków
budŜetu powiatu na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 20092011 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Załącznik nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 r. otrzymuje nowe brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Załącznik nr 4a – Wydatki bieŜące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz

6.

7.

8.

9.
10.
11.

innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 r. otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.
Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2009 r. otrzymuje
nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.
Załącznik nr 9 – Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009 rok
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7.
Załącznik nr 10 – Plan przychodów i wydatków dochodów własnych na 2009 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem
nr 8.
Załącznik Nr 11 – Dotacje podmiotowe w
2009 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z
załącznikiem nr 9.
Załącznik Nr 12 – Dotacje celowe w 2009 r.
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10.
Załącznik Nr 13 – Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 r. otrzymuje
nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia
2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący:
mgr Zbigniew Kierkowski
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIV/173/2009
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budŜetu powiatu na 2009 r.
Lp.
1
1.

Klasyfikacja
budetowa
Dział Rozdział
2
3
801
80102

Nazwa klasyfikacji
§
4

4010
4110
4120
4240
4300
80111
4010
4110
4120
4210
4300
80120
3040
4110
4120
80130
4010
80134
4010
4110
4120
4210
80140
2540
2.

852
85202
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4430
4700
4740
4750
85204
2320
3110

5
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe specjalne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fudndusz Pracy
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
Zakup usług pozostałych
Gimnazja specjalne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fudndusz Pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Licea ogólnokształcące
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fudndusz Pracy
Szkoły zawodowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Szkoły zawodowe specjalne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fudndusz Pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego …
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fudndusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup środków Ŝywności
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale …
PodróŜe słuŜbowe krajowe
RóŜne opłaty i składki
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby
cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Rodziny zastępcze
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące …
Świadczenia społeczne

Wydatki budŜetowe
zmniejszenia zwiększenia
6
7
30 445,92
30 445,92
3 942,03
3 942,03
3 942,03
124,96
261,97
652,70
2 902,40
4 117,28
4 117,28
4 117,28
929,51
264,13
658,82
2 264,82
18 450,66
0,00
15 696,00
2 370,10
384,56
0,00
17 150,66
17 150,66
3 935,95
3 935,95
3 935,95
478,19
9,76
3 448,00
0,00
1 300,00
1 300,00
93 475,63
92 075,63
2 464,99

93 475,63
92 075,63
71 958,57

1 233,14
1 796,56
498,30
1 425,00
9 602,92
12 218,45
2 408,97
675,00
5 852,77
47,94
14,02
587,04
1 952,21
67 000,00
57,08
2 616,00
178,40
347,50
1 216,40
1 400,00
1 400,00

1 400,00
1 400,00
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5
Eudukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fudndusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
PodróŜe słuŜbowe krajowe
RóŜne opłaty i składki
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Ogółem:

Poz. 479
6
27 783,96
27 783,96
567,37

7
27 783,96
27 783,96
27 783,96

7 684,22
1 448,04
813,00
3 444,73
4 386,56
988,18
131,00
1 209,77
3 491,70
492,60
2 579,36
547,43
151 705,51

151 705,51
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIV/173/2009
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok
w złotych
L.p.

Źródła finansowania

Zmniejszenie Zwiększenie
o kwotę
o kwotę
(-)

I

II

Ogółem wydatki bieŜące
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
- inne środki (Fundusz Pracy)
Ogółem wydatki majątkowe
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
- inne środki (dotacja z gminy)
Ogółem wydatki
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
- inne środki

1 909,18
23,82

1 672,21
213,15
0,00

Planowane wydatki budŜetowe na realizację
Wydatki
zadań programu w latach 2010-2011
w roku
budŜetowym
Razem
(+)
2010 rok
2011 rok
2009
2010-2011
0,00
324 104,47
8 948,56
0,00
8 948,56
8 633,18
1 070,60
0,00
1 070,60
63 375,00
0,00
0,00
0,00

0,00

251 128,79
967,50
4 605 631,00
1 897 373,00

7 606,31
271,65
9 318 838,00
2 566 101,00

0,00
7 606,31
0,00
271,65
3 112 560,00 12 431 398,00
762 577,00 3 328 678,00
0,00

5 189 314,00
1 563 423,00
9 327 786,56
2 567 171,60
0,00

1 587 406,00 6 776 720,00
762 577,00 2 326 000,00
3 112 560,00 12 440 346,56
762 577,00 3 329 748,60
0,00
0,00

5 196 920,31
1 563 694,65

1 587 406,00
762 577,00

1 909,18
23,82
0,00

0,00
0,00
0,00

2 633 258,00
75 000,00
4 929 735,47
1 906 006,18
63 375,00

1 672,21
213,15

0,00
0,00

2 884 386,79
75 967,50

6 784 326,31
2 326 271,65
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXIV/173/2009
Rady Powiatu w Pińczowie
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Dotacje podmiotowe w 2009 r.
w złotych
Lp. Dział Rozdział
1
1.
2.
3.
4.
5.

§

2

3

4

801

80140

2540

Nazwa instytucji

5
Andrzej Miszczyk Prywatne L.O. dla Dorosłych
„Awans” w Kielcach
801
80140 2540 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywi801
80140 2540
zacji Zawodowej i Pomocy MłodzieŜy w Kielcach
Razem dział 801
853
85311 2580
Warsztat Terapii Zajęciowej w Pińczowie
853
85311 2580
Warsztat Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie
Racem dział 853
Ogółem:

Kwota
dotacji
przed
zmianą
6

Zmniejszenie Zwiększenie
7

8

9

77 300

77 300

212 000

1 300

113 050
402 350
130 195
7 103
137 298
539 648

Kwota
dotacji po
zmianie

213 300
113 050

0
39 775
3 815
43 590
43 590

1 300

0
1 300

403 650
90 420
3 288
93 708
497 358

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXIV/173/2009
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXXIV/173/2009
Rady Powiatu w Pińczowie
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479

480
480

UCHWAŁA NR XXXIV/174/2009
RADY POWIATU W PIŃCZOWIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyŜurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Pińczowskiego w 2010 roku
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 i art. 12
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1592/ oraz art. 94 ustawy z dnia
6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne
/t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271/ po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Pińczowa, Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce, Wójta Gminy
Złota, Wójta Gminy Kije, Wójta Gminy Michałów

oraz Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Rada
Powiatu w Pińczowie uchwala co następuje:
§ 1. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pińczowskiego na
rok 2010 - jak w załączniku Nr 1.
§ 2. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych jest dostosowany do potrzeb ludności i
zapewnia dostępność ich świadczeń równieŜ w
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porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od
pracy – jak w załączniku Nr 2.

Poz. 480

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Zbigniew Kierkowski
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIV/174/2009
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Godziny pracy aptek na terenie Powiatu Pińczowskiego
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nazwa apteki
Apteka Św.Anny
mgr Monika śabicka-Górecka
spółka jawna
Apteka „ALOES’’
mgr farm. Wcześniak ElŜbieta
Apteka Prywatna
mgr farm. Lidia CzyŜyńska
Apteka Prywatna
mgr farm. Maria Szymczyk – Pasternak
Apteka s.c.
mgr farm. Maria Walicka i Bogusława Grzyb
Apteka ,,Przy Ratuszu”
MULTILEKSp. z o.o.
Apteka Prywatna
mgr Iwona Grabińska
Apteka Prywatna
Helena Barbara Skóra
Apteka Prywatna
mgr farm. Maria Rokicka
Apteka Prywatna
mgr Marek Franciszek

Adres
ul. Bat. Chłopskich 2
28-400 Pińczów

pn-pt
sob

Godziny pracy
730 – 19
8-15

Plac Wolności 25
28-400 Pińczów
Plac Wolności 3
28-400 Pińczów
ul. Dygasińskiego 2
28-400 Pińczów
ul. 7 Źródeł 8
28-400 Pińczów
ul. 3 Maja3
28-400Pińczów
Os. Robotnicze
Gacki, 28-400 Pińczów
ul. Pińczowska 18
28–440 Działoszyce
28–404 Kije

pn-pt
sob
pn-pt
sob
pn-pt
sob
pn-pt
sob
pn-pt
sob
pn-pt
sob
pn-pt
sob
pn-pt

Złota 143
28–425 Złota

pn, wt, pt
śr, czw

8-20
8-14
730 - 1930
8-13
8-20
8-15
8-18
8-15
8-19
8-15
8 -16
9-12
8-16
8-13
8 -16
8-12
8-15
8-18

Na terenie Powiatu Pińczowskiego funkcjonują równieŜ dwa punkty apteczne, w których obrót produktami leczniczymi jest ograniczony więc zabezpieczenie farmaceutyczne spoczywa tym samym na aptekach ogólnodostępnych.
1.
2.

Punkt Apteczny
mgr Iwona Grabińska
Punkt Apteczny
technik farm. Agnieszka Sarwa

Chroberz
28–425 Złota
Michałów
28-411 Michałów

pn-pt

8-14

pn, wt
śr, czw, pt

8-16
9-18

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIV/174/2009
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Harmonogram całodobowych dyŜurów aptek ogólnodostępnych w Pińczowie na rok 2010
Nazwa
apteki

od
do
od
do
od
do
od
do
od
do
od
do

Apteka Św. Anny
Mgr Monika śabicka
-Górecka
spółka jawna
ul. Bat. Chłopskich2
28-400 Pińczów
tel. 041 3572054
04.01.2010
10.01.2010
01.02.2010
07.02.2010
01.03.2010
07.03.2010
29.03.2010
04.04.2010
26.04.2010
02.05.2010

Aptekas.c.
Apteka Prywatna
Apteka Prywatna
mgr farm. Maria Walicka mgr farm. Maria Szymczyk – Pasternak mgr farm. Lidia CzyŜyńska
i Bogusława Grzyb
ul. Dygasińskiego 2
Plac Wolności 3
ul. 7 Źródeł 8
28-400 Pińczów
28-400 Pińczów
28-400 Pińczów
tel. 041 3573996
tel. 041 3575011
tel. 041 3572001

11.01.2010
17.01.2010
08.02.2010
14.02.2010
08.03.2010
14.03.2010
05.04.2010
11.04.2010
03.05.2010
09.05.2010

18.01.2010
24.01.2010
15.02.2010
21.02.2010
15.03.2010
21.03.2010
12.04.2010
18.04.2010
10.05.2010
16.05.2010

28.12.2009
03.01.2010
25.01.2010
31.01.2010
22.02.2010
28.02.2010
22.03.2010
28.03.2010
19.04.2010
25.04.2010
17.05.2010
23.05.2010
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od
do
od
do
od
do
od
do
od
do
od
do
od
do
od
do
od
do

24.05.2010
30.05.2010
21.06.2010
27.06.2010
19.07.2010
25.07.2010
16.08.2010
22.08.2010
13.09.2010
19.09.2010
11.10.2010
17.10.2010
08.11.2010
14.11.2010
06.12.2010
12.12.2010
03.01.2011
09.01.2011
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31.05.2010
06.06.2010
28.06.2010
04.07.2010
26.07.2010
01.08.2010
23.08.2010
29.08.2010
20.09.2010
26.09.2010
18.10.2010
24.10.2010
15.11.2010
21.11.2010
13.12.2010
19.12.2010
10.01.2011
16.01.2011

Poz. 480,481
07.06.2010
13.06.2010
05.07.2010
11.07.2010
02.08.2010
08.08.2010
30.08.2010
05.09.2010
27.09.2010
03.10.2010
25.10.2010
31.10.2010
22.11.2010
28.11.2010
20.12.2010
26.12.2010

14.06.2010
20.06.2010
12.07.2010
18.07.2010
09.08.2010
15.08.2010
06.09.2010
12.09.2010
04.10.2010
10.10.2010
01.11.2010
07.11.2010
29.11.2010
05.12.2010
27.12.2010
02.01.2011

480

481
481

UCHWAŁA NR XXXIV/175/2009
RADY POWIATU W PIŃCZOWIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
§ 9 pkt 11 Statutu Powiatu Pińczowskiego oraz
art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991
roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2007 roku Nr 14, poz. 89) zatwierdza się:
§ 1. Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Pińczowie uchwalony Uchwałą Nr 2/2009
Rady Społecznej ZOZ w Pińczowie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/52/99 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 12 października 1999 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pińczowie.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Zbigniew Kierkowski

§ 2. Uchwała Nr 2/2009 Rady Społecznej
ZOZ w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 roku
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIV/175/2009
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR 2/2009
RADY SPOŁECZNEJ ZOZ w PIŃCZOWIE
z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14
poz. 89) Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie uchwala co następuje:

§ 2. Traci moc Statut uchwalony w dniu
9 września 1999 roku Uchwałą Nr 4/99 Rady
Społecznej ZOZ w Pińczowie i zatwierdzony
Uchwałą Nr X/52/99 z dnia 12 października 1999
roku przez Radę Powiatu w Pińczowie.

§ 1. Uchwala się Statut Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Pińczowie stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Społecznej ZOZ
Władysław Stępień
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Załącznik do Uchwały Nr 2/2009
Rady Społecznej ZOZ w Pińczowie
z dnia 25 listopada 2009 roku

STATUT
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1.1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zwany dalej Zespołem jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej
podległym Radzie Powiatu Pińczowskiego.
2. Siedzibą Zespołu jest miasto Pińczów.
3. Organem załoŜycielskim Zespołu jest
Rada Powiatu Pińczowskiego.
4. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Rada Powiatu Pińczowskiego.
5. Zespół prowadzi działalność na terenie
województwa świętokrzyskiego.
6. Zespół ma prawo
skrótem ZOZ w Pińczowie.

posługiwać

się

§ 2. Zespół uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejestrowy.
§ 3. Zespół działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2007 roku Nr 14 poz. 89),
2. zarządzenia Nr 85/98 Wojewody Kieleckiego
z dnia 12 sierpnia 1998 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Pińczowie w samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej,
3. niniejszego statutu,
4. innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
§ 4. Celem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych słuŜących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz
podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz
realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.
§ 5.1. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielanej
w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu
osoby potrzebującej tych świadczeń
2) badań diagnostycznych w tym: diagnostyki
obrazowej i endoskopowej,
3) leczenia, opieki i rehabilitacji w oddziałach
szpitala,
4) leczenia, opieki i rehabilitacji w zakładzie
opiekuńczo-leczniczym,
5) rehabilitacji leczniczej osób nie wymagających hospitalizacji,
6) medycyny pracy.
2. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych
w zakresie wymienionym w ust. 1 w szczególności ludności z obszaru Powiatu Pińczowskiego.
3. Rada Powiatu Pińczowskiego moŜe nałoŜyć na Zespół obowiązek wykonania dodatkowego zadania, jeŜeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej w
przypadku klęski Ŝywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych, pod warunkiem zapewnienia środków na ten cel.
§ 6.1. Zespół moŜe prowadzić działalność
gospodarczą inną niŜ udzielanie świadczeń zdrowotnych pod warunkiem, Ŝe nie ograniczy ona
dostępności do świadczeń zdrowotnych. Zakres
działalności gospodarczej określa § 16 ust. 1 pkt. 4.
2. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz straty wynikłe z tego tytułu nie mogą
być pokrywane ze środków pochodzących z
umowy o udzielnie publicznego zamówienia na
świadczenia zdrowotne.
§ 7. W wykonywaniu zadań Zespół współpracuje z:
1) innymi zakładami opieki zdrowotnej,
2) placówkami naukowo-badawczymi,
3) władzami samorządowymi,
4) związkami i samorządami zawodowymi,
5) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami,
6) państwowymi jednostkami organizacyjnymi.

Rozdział II
Zarządzanie Zespołem.
§ 8.1. Dyrektor kieruje działalnością Zespołu
i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia
Zarząd Powiatu.
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3. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zespołu i ponosi
za nie odpowiedzialność.
4. Dyrektor jest przełoŜonym wszystkich
pracowników Zespołu.
5. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy
pomocy zastępcy dyr. ds. lecznictwa i diagnostyki, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki i kierowników komórek organizacyjnych.
6. Do obowiązków dyrektora naleŜy w
szczególności:
1/ przygotowanie i przedkładanie Radzie Społecznej Zespołu:
a) projektu statutu Zespołu i jego zmian,
b) projektu regulaminu porządkowego i jego
zmian,
c) projektów regulaminów wewnętrznych
Zespołu,
d) projektów programu rozwoju Zespołu,
e) corocznych sprawozdań z realizacji programu rozwoju, o którym mowa w lit. „d”,

f)
2/
3/
4/
5/

corocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych z działalności Zespołu do końca
II kwartału roku następnego,
opracowywanie planu finansowo-inwestycyjnego,
bieŜący nadzór nad wykonywaniem zadań
statutowych,
dokonywanie ocen stanu Zespołu w tym dla
potrzeb Rady Społecznej,
zatrudnienie i zwalnianie oraz ustalanie
zasad wynagradzania pracowników Zespołu.

§ 9.1. Organizację wewnętrzną i zakres działania komórek organizacyjnych Zespołu ustala
dyrektor w drodze zarządzenia wewnętrznego.
2. Zakres działania komórki organizacyjnej,
w której udzielane są świadczenia zdrowotne
powinien ponadto zawierać szczegółowy wykaz
tych świadczeń, wykonywanych czynności procedur medycznych.
3. Schemat struktury organizacyjnej Zespołu stanowi załącznik do Statutu.

Rozdział III
Rada Społeczna Zespołu.
§ 10.1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu Pińczowskiego oraz organem doradczym Dyrektora
Zespołu.
2. Rada Powiatu Pińczowskiego powołuje i
odwołuje Radę Społeczną Zespołu oraz zwołuje
jej pierwsze posiedzenie.
§ 11.1. Do zadań Rady Społecznej naleŜy w
szczególności:
1/ Przedstawianie organom Powiatu Pińczowskiego wniosków i opinii w sprawach:
a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
b) zbycie środka trwałego oraz zakup lub
przyjęcie darowizny nowej aparatury i
sprzętu medycznego,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją zespołu, jego przebudową lub
ograniczeniem działalności,
d) przyznawania dyrektorowi nagród,
e) zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora
Zespołu.
2/ Przedstawienie dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu
inwestycyjnego i finansowego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziałów zysku,

3/ Uchwalenie regulaminu swojej działalności
oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Radzie Powiatu Pińczowskiego.
4/ Zatwierdzenie regulaminu porządkowego Zespołu.
5/ Dokonywanie okresowych analiz skarg i
wniosków wnoszonych przez osoby korzystające z usług zespołu z wyłączeniem spraw
podlegających nadzorowi medycznemu.
6/ Przedstawienie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego
imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania.
7/ Uchwalanie statutu i zmian w statucie.
8/ Wnioskowanie w sprawie rozszerzenia lub
ograniczenia zakresu świadczeń udzielnych
przez Zespół.
9/ Wnioskowanie w prawach dokonywania
okresowej oceny merytorycznej działalności
Zespołu przez właściwy organ kontrolny.
§ 12.1.Sposób zwoływania posiedzeń Rady
Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał
określa Regulamin Rady Społecznej Zespołu.
2. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zespołu oraz przedstawiciele organizacji związkowych.
3. W posiedzeniach Rady Społecznej mają
prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.
§ 13. Od Uchwał Rady Społecznej przysługuje dyrektorowi odwołanie do Rady Powiatu
Pińczowskiego.
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§ 14.1. Rada Społeczna składa się z 7 osób.
1/ jako Przewodniczący Starosta lub osoba
przez niego upowaŜniona,
2/ jako członkowie przedstawiciele wyłonieni
przez Radę Powiatu w liczbie 5 osób,
3/ przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,

Poz. 481

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
3. Przewodniczącemu Rady Społecznej przysługuje prawo wnioskowania o odwołanie członka
Rady lub powołanie nowego członka Rady.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Zespołu.
§ 15. Zespół prowadzi gospodarkę finansową
w formie samodzielnej jednostki pokrywającej z
posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów
koszty działalności i zobowiązań na zasadach określonych ustawą o zakładach opieki zdrowotnej.

c) wydzierŜawianiu sprzętu i aparatury medycznej,
d) wykonaniu usług nie będących świadczeniami zdrowotnymi na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

§ 16.1. Zespół moŜe uzyskiwać środki finansowe:
1/ z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielonych w szczególności na zlecenie:
a) Rady Powiatu Pińczowskiego lub innych
organów uprawnionych na podstawie
odrębnych przepisów,
b) osób objętych ubezpieczeniami innymi
niŜ ubezpieczenia społeczne,
c) instytucji ubezpieczeniowych,
d) zakładów pracy, organizacji społecznych
oraz innych osób prawnych,
e) innych zakładów opieki zdrowotnej,
f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniami lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia, w tym
świadczenia ponadstandardowe,
2/ na realizację zadań i programów zdrowotnych,
3/ z darowizn i zapisów, spadków oraz ofiarności
publicznej takŜe pochodzenia zagranicznego,
4/ z działalności gospodarczej, z zastrzeŜ. § 6
polegającej na:
a) wydzierŜawianiu pomieszczeń na prowadzenie działalności medycznej,
b) wydzierŜawianiu pomieszczeń na inne cele
niŜ świadczenia zdrowotne,

2. Zespół moŜe otrzymywać dotacje z budŜetu Powiatu Pińczowskiego na:
1/ realizację zadań w zakresie zapobiegania
chorobom i urazom lub innych programów
zdrowotnych oraz promocję zdrowia,
2/ inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznej aparatury i sprzętu,
3/ cele szczególne, przyznawane na podstawie
odrębnych przepisów.
§ 17.1. Zespół pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.
2. Zespół decyduje sam o podziale zysku.
§ 18.1. Zespół prowadzi działalność finansową
na zasadach określonych ustawą z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005
roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
2. Zespół prowadzi rachunkowość na zasadach określonych ustawą z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity:
Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy
3. Roczny bilans Zespołu podlega weryfikacji sprawdzającej.

Rozdział V
Majątek Zespołu.
§ 19.1. Wartość majątku Zespołu określają:
1/ fundusz załoŜycielski Zespołu,
2/ Fundusz Zespołu,
2. Fundusz załoŜycielski Zespołu stanowi
wartość wydzielonej zespołowi części mienia
państwowego, na podstawie bilansu sporządzonego na dzień rejestracji w sądzie rejestrowym.

1/ z budŜetu państwa dotacje na inwestycje i zakup
wysoko specjalistycznego sprzętu i aparatury,
2/ z budŜetu powiatu i gmin dotacje na cele
rozwojowe,
3/ dotacje mające charakter majątku trwałego
lub przeznaczone na cele rozwojowe.

3. Fundusz Zespołu stanowi wartość majątku
zakładu po odliczeniu funduszu załoŜycielskiego.

§ 20.1. Zespół gospodaruje samodzielnie
przekazanymi w nieodpłatne uŜytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).

4. Fundusz załoŜycielski Zespołu zwiększa
się o przekazane:

2. Zespół moŜe zbyć, wydzierŜawić, wynająć lub wnieść majątek trwały do fundacji po
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uzyskaniu zgody odpowiednich organów Powiatu Pińczowskiego z zastrzeŜeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Wniesienie majątku zespołu lub przysługującego mu do niego prawa w formie apor-
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tu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, których przedmiotem działalności
jest świadczenie usług w zakresie ochrony
zdrowia, jest zabronione.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.
§ 21.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie
postanowienia ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz inne właściwe przepisy prawa.

Radca Prawny

Zmiany w Statucie mogą być dokonane uchwałą
Rady Społecznej zatwierdzoną przez Radę Powiatu Pińczowskiego.
2. Niniejszy statut obowiązuje z dniem zatwierdzenia przez Radę Powiatu w Pińczowie.
Dyrektor
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UCHWAŁA NR XLI/386/09
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy na rok 2009
Na podstawie art. 18. ust. 2, pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142, poz. 1591,
z późniejszymi zmianami) art. 165 i 184 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy na 2009 rok
wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się plan dochodów budŜetowych
na 2009 rok o kwotę
1 616 935 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych
na 2009 rok o kwotę
1 616 935 zł
3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów
określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 do uchwały „Plan limitów
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 3a do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.” otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 4 do uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do
niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 4b do uchwały „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze

środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2009 rok”
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 6 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 7 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 7 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2009r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 11 do uchwały „Plan dotacji
podmiotowych w 2009r.” otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
powzięcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Omasta
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Rady miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 3
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Załącznik Nr 5
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Załącznik Nr 6
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Załącznik Nr 7
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Załącznik Nr 9
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UCHWAŁA NR XLI/392/09
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych świadczone przez
jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie
Na podst. art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2
pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (D. U. z
2001r Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6
ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
Nr 132, poz. 622 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 i 2, § 7
ust. 1 uchwały Nr IIL/353/06 z dnia 25 września
2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów,
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się następujące górne stawki opłat
(łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT) ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, korzystających z usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenie:
- odpady
komunalne
niesegregowane
- 99,00 zł/m3
- odpady komunalne zbierane i odbierane w
sposób selektywny
75,00 zł/m3
§ 2. Opłaty za usługi, o których mowa
w § 1 ustala się w wysokości proporcjonalnej do
483

wielkości (pojemności) zbiorników, w których są
zbierane odpady.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
§ 5. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej
uchwały traci moc Uchwała nr XIX/159/07 z dnia
28 grudnia 2007r. Rady Miejskiej w Pińczowie w
sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odpady stałe ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i
unieszkodliwiania
odpadów
komunalnych
świadczone przez jednostki organizacyjne oraz
podmioty posiadające zezwolenie
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Omasta
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UCHWAŁA NR XLI/393/09
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku
dotyczącej określenia zasad sprzedaŜy lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów
jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a”
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
póź. zm) art. 34 ust. 6, art. 35 ust. 37 ust. 2 pkt. 1,
art. 67 ust. 1. 1a i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7 i ust. 2,
art. 70 ust. 2 i 4, art. 73 ust. 5 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004r. Dz. U Nr 261,
poz. 2603) Rada Miejska w Pińczowie uchwala co
następuje:

Ŝonek posiada na własność inny lokal albo własnościowe spółdzielcze prawo do
lokalu mieszkalnego lub budynek mieszkalny.
2) Najemca lub jego małŜonek zbył lokal
mieszkalny lub budynek mieszkalny w
ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wystąpienia z wnioskiem o wykup.
3) Jest najemcą lokalu mieszkalnego lub
budynku jednorodzinnego wolnostojącego i w zabudowie szeregowej, o wykup
którego występuje, przez okres krótszy
niŜ 3 lata”

§ 1. W uchwale Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku
w sprawie określenia zasad sprzedaŜy lokali
mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących wprowadza się następującą zmianę:
- § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie
„6. Bonifikaty określone w § 2 ust. 2 i 3,
nie przysługują, jeŜeli zachodzi co najmniej
jedna z niŜej wymienionych przesłanek:
1) Najemca lokalu mieszkalnego, oraz budynku jednorodzinnego wolnostojącego i
w zabudowie szeregowej lub jego mał-

§ 2. Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Omasta
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UCHWAŁA NR XLI/395/09
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi
opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieŜ trybu ich pobierania
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2,
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz. U.
Nr 142, poz 1591, z póź. zm.) oraz art. 17 ust. 1,
pkt 11, art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362) uchwala się co następuje:
usług

§ 1. Szczegółowe warunki przyznawania
opiekuńczych przez Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie zwany
dalej „M-GOPS”
1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze zwane dalej „usługami” są formą pomocy, do której uprawnione są osoby
samotne, które z powodu wieku, choroby lub
innych przyczyn wymagają pomocy innych
osób, a nie są w stanie samodzielnie zaspokoić codziennych potrzeb.
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2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane
równieŜ osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a takŜe wspólnie zamieszkujący małŜonek, wstępni, zstępni nie
mogą takiej pomocy zapewnić.
3. Usługi przyznawane są na wniosek osoby
wymagającej pomocy lub na wniosek innej
osoby za Jej zgodą.
4. Formę usług, ich zakres, godziny, miejsca
świadczenia, okres oraz odpłatność za przyznane usługi określa M-GOPS w drodze wydanej decyzji na podstawie wywiadu środowiskowego.
5. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad moŜe domagać się od osób zobowiązanych do alimentacji w stosunku do osoby
korzystającej z pomocy, złoŜenia oświadczenia o dochodach oraz deklaracji pomocy finansowej na jej rzecz.
6. Liczba godzin i zakres przyznanych usług
uwzględnia stan zdrowia, wiek i sprawność
psychofizyczną osoby objętej tą formą pomocy, jak równieŜ moŜliwość udzielenia pomocy ze strony rodziny.
7. Usługi opiekuńcze na terenie miasta i gminy
świadczone są przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu.
§ 2. Szczegółowe warunki odpłatności za
usługi opiekuńcze.
1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych
ponoszą odpłatność w zaleŜności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Usługi opiekuńcze przyznane osobom, których
dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy o pomocy społecznej, są nieodpłatne.
1. Wysokość odpłatności ustala się zgodnie z
tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Odpłatność za usługi naleŜy uregulować do
10 kaŜdego miesiąca za miesiąc poprzedni
świadczenia usług.
3. W przypadku nie uregulowania naleŜności, o
których mowa w ust. 1 przez okres dwóch

Poz. 485

miesięcy M-GOPS wstrzymuje realizację
usług z jednoczesnym ściągnięciem zaległości w trybie egzekucji administracyjnej.
4. Cena jednej godziny usług opiekuńczych
wynosi 8,80 zł. (słownie: osiem zł. 80/100)
5. Kwotę opłaty naleŜy uiścić w kasie M-GOPS.
§ 3. W szczególnych przypadkach na wniosek osoby korzystającej z pomocy lub pracownika socjalnego osoba korzystająca z pomocy moŜe zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z
ponoszenia odpłatności za usługi ze względu na:
- udokumentowane wydatki na leki i leczenie
stanowiące ponad 40 % dochodów netto
osoby korzystającej z usług,
- konieczność korzystania przez tę osobę z co
najmniej dwóch rodzajów usług,
- zdarzenia losowe, powodujące znaczne pogorszenie sytuacji materialnej.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXX/272/08 Rady
Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008
roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak równieŜ trybu ich pobierania.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Omasta
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/395/09
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2009r.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze na rok 2010
Dochód podopiecznego lub na osobę w jego rodzinie, w stosunku
procentowym do kryterium dochodowego, określonego w art. 8
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
%
Do 100 %
101 % - 125 %
126 % - 150 %
151 % - 175 %
176 % - 200 %

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze liczona
w % od ogólnego kosztu usługi
Dla osób samotnych
nieodpłatnie
6%
8%
10 %
15 %

Dla osób w rodzinie
nieodpłatnie
10 %
15 %
20 %
25 %
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201 % - 225 %
226 % - 250 %
251 % - 275 %
276 % - 300 %
301 % - 325 %
326 % - 350 %
351 % - 375 %
376 % - 425 %
PowyŜej 425 %

Poz. 485,486
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
50 %
60 %
70 %
100 %

30 %
35 %
40 %
45 %
50 %
60 %
70 %
80 %
100 %

485

486
486

UCHWAŁA NR XXXIII/46/2009
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 29 grudnia 2009 r.
określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części
Na podstawie: art. 11 ustawy z dnia
23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w
związku ze zmianami w organizacji i podziale
zadań administracji publicznej w województwie
(Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753), art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 i 3a ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236,
poz.2008 z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia
2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
(Dz. U. z 2006 r., Nr 5, poz.33) uchwala się, co
następuje:

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1. Rada Gminy Łączna określa „Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

Załącznik do Uchwały nr XXXIII/46/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 grudnia 2009 r.

„Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części”.
- I. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i

transportu nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Łączna powinien spełniać następujące
wymagania:
1) W zakresie wyposaŜenia technicznego:
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a) posiadać sprawny, specjalistyczny
sprzęt transportowy (z wymaganymi
atestami) oraz inne wymagane urządzenia niezbędne do profesjonalnego
i niezawodnego wykonywania usług
odbierania odpadów komunalnych
i/lub opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych,
b) posiadać środki transportu umoŜliwiające zorganizowanie selektywnego,
zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie oraz
posiadać środki transportu przystosowane do bezpyłowego odbierania
oraz transportu odpadów komunalnych; pojazdy powinny być dostosowane do zbiórki odpadów stałych
w workach, pojemnikach czy kontenerach,
c) posiadać środki transportu spełniające wymagania techniczne określone
w przepisach regulujących warunki
techniczne pojazdów oraz w innych
przepisach szczegółowych, a w przypadku przedsiębiorców ubiegających
się o zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie opróŜniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań dla pojazdów
asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 193, poz. 1617),
d) posiadać bazę transportową umoŜliwiającą postój środków transportu i
innego sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonywania usługi,
e) środki transportu muszą być oznakowane w sposób umoŜliwiający
identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi,
f) posiadać potencjał techniczny i obsadę osobową umoŜliwiającą odbiór
od właścicieli nieruchomości odpadów takich jak: zmieszane odpady
komunalne, odpady opakowaniowe
(szkło, makulatura, tworzywa sztuczne),
tekstylia, metale, odpady wielkogabarytowe, odpady pochodzące z remontów, zuŜyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny oraz odpady niebezpieczne i biodegradowalne,
g) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,

Poz. 486

h) posiadać warunki techniczne pozwalające na prowadzenie ewidencji ilości odpadów zebranych selektywnie
od indywidualnych odbiorców i
umoŜliwiające naliczanie indywidualnych zniŜek w opłatach, a takŜe posiadać środki techniczne umoŜliwiające przekazywanie organowi gminy
danych wymaganych przepisami w
formie uzgodnionej z Urzędem Gminy
(np. drogą elektroniczną),
i) w przypadku przedsiębiorców odbierających odpady stałe dysponować
trwale i wyraźnie oznakowanymi pojemnikami i workami do selektywnej
zbiórki; logo powinno zawierać: nazwę i adres firmy oraz opis na jakie
odpady są przeznaczone.
2) W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:
a) naleŜy poddawać regularnemu myciu,
odkaŜaniu i dezynfekcji pojazdy słuŜące do odbioru odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych. Pojazdy do odbioru odpadów stałych powinny być
umyte nie rzadziej niŜ raz w tygodniu,
a pojazdy asenizacyjne kaŜdorazowo
po zakończeniu pracy,
b) mycie pojazdów musi odbywać się
poza myjniami w miejscach dozwolonych pod warunkiem, Ŝe powstające ścieki będą odprowadzane do odpowiednich urządzeń lub gromadzone w sposób umoŜliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach,
c) mycie, transport i postój pojazdów
do odbioru odpadów komunalnych i
nieczystości ciekłych nie moŜe stanowić zagroŜenia dla środowiska i
powodować uciąŜliwości dla otoczenia,
d) naleŜy zapewnić mycie i dezynfekcję
urządzeń do gromadzenia odpadów
oraz zbiorników bezodpływowych,
e) pojazdy przeznaczone do transportu
kontenerów oraz pojazdy skrzyniowe
z urządzeniem wywrotu powinny posiadać dodatkowo zabezpieczenie
przed rozwiewaniem odpadów w postaci siatki lub plandeki,
f) w przypadku zanieczyszczenia trasy
przejazdu przez środki transportu
przewoŜące odebrane odpady od
właścicieli nieruchomości oraz przez
pojazdy asenizacyjne naleŜy w trybie
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natychmiastowym usunąć powstałe
zanieczyszczenia. Utrzymanie czystości dotyczy zarówno miejsca załadunku odpadów i poboru nieczystości ciekłych.
3) W zakresie miejsca odzysku i unieszkodliwiania:
Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych:
a) zobowiązani są wskazać podmioty
prowadzące działalność w zakresie
odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów, którym będą przekazywane
zebrane odpady, a takŜe przedłoŜyć
w Urzędzie Gminy Łączna umowy
potwierdzające gotowość przyjęcia
odpadów przez ww. podmioty. Dotyczy to niesegregowanych odpadów
komunalnych, wszystkich selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych, odpadów niebezpiecznych,
szmat, odpadów zielonych, wielkogabarytowych i odpadów pochodzących z remontów,
b) zobowiązani są do unieszkodliwiania
odpadów poprzez składowanie na
składowisku odpadów komunalnych
kierując się „zasadą bliskości” zgodnie z art. 9 ustawy o odpadach
(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z
późn. zm.),
c) odbierający odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości mogą prowadzić sortowanie lub kompostowanie
odebranych odpadów, przed ich przekazaniem do miejsc odzysku i unieszkodliwienia (wskazanych w zezwoleniu)
w instalacjach, do których posiadają tytuł prawny, pod warunkiem posiadania
odrębnych decyzji i odpowiedniego zaplecza technicznego,
d) ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych muszą przedstawić umowę na przyjęcie nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
- II. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łączna
jest obowiązany:
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1) Dostarczyć do Urzędu Gminy Łączna w
terminie do 15 dnia po upływie kaŜdego
miesiąca wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu
zawarł umowy na odbieranie odpadów
komunalnych i /lub umowy na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz właścicieli
nieruchomości, z którymi w poprzednim
miesiącu umowy uległy rozwiązaniu
bądź wygasły. Wykaz powinien zawierać
imię i nazwisko lub nazwę oraz adres
właściciela nieruchomości oraz adres
nieruchomości.
2) Sporządzać i przekazywać Wójtowi Gminy
Łączna informacje dotyczące:
a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub
ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z
poszczególnych nieruchomości w
terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,
b) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych
odpadów komunalnych,
c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych
na składowisku odpadów,
d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowiskach odpadów i
sposobu lub sposobów ich zagospodarowania.
- III. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
a) posiadać atestowane urządzenia i
środki, przy pomocy których zwierzęta
będą wyłapywane, bez stwarzania
zagroŜenia dla ich Ŝycia czy zdrowia,
b) posiadać samochód przystosowany
do transportu zwierząt, który posiada:
- odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umoŜliwiającą
ustawienie metalowych klatek w
ilości równej co najmniej sześciu,
odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemoŜliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu
oraz zapewniający prawidłową
wentylację,
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zadaszenie i ściany izolowane w
celu zabezpieczenia zwierząt przed
wpływami atmosferycznymi,
- dostateczną wentylację i w miarę
potrzeby ogrzewanie,
- podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umoŜliwiającą utrzymanie higieny,
2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną,
3) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz
przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,
5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu)
przetrzymywania wyłapanych zwierząt
przed przewiezieniem ich do schroniska.
PowyŜsze wymagania powinny zostać
potwierdzone odpowiednimi dokumentami:
- zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej
lub odpis Krajowego Rejestru
Sądowego,
- umowa kupna-sprzedaŜy, najmu
lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w pkt. 1,
- umowa o stałej współpracy z weterynarzem,
- umowa o świadczenie usług, jeŜeli takowe były świadczone
przez przedsiębiorcę w innej
gminie przed złoŜeniem wniosku
o wydanie zezwolenia w zakresie
ochrony
przed
bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a takŜe grzebowisk,
- świadectwa szkolne oraz dyplomy szkół wyŜszych lub teŜ ich
odpisy, osób, o których mowa w
pkt. 4,
- umowa najmu lub dzierŜawy nieruchomości, miejsca, o którym
mowa w pkt. 5.
- IV. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie prowadzenia schronisk dla bez486
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domnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność
gospodarczą w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,
3) posiadać pozwolenie na uŜytkowanie
obiektów budowlanych przeznaczonych
do prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),
4) prowadzić ww. działalność w miejscu
ogrodzonym,
5) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których
bezdomne zwierzęta będą przebywać.
PowyŜsze wymagania powinny zostać
potwierdzone odpowiednimi dokumentami:
stosuje się odpowiednio jak w pkt. III.
- V. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części powinien
spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność
gospodarczą w zakresie prowadzenia
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i
ich części,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,
3) posiadać pozwolenie na uŜytkowanie lub
inny stosowny dokument wymagany
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 ze zm.),
4) prowadzić ww. działalność w miejscu
ogrodzonym,
5) posiadać środki niezbędne do grzebania
zwłok zwierzęcych i ich części,
6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji
zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
7) posiadać urządzenia i środki techniczne
umoŜliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.
PowyŜsze wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami:
stosuje się odpowiednio jak w pkt. III.
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UCHWAŁA NR XXXIII/51/2009
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian budŜetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9,
art. 60 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŜn. zm.) w związku z art. 165 ust. 2,
art. 166 ust. 1 i ust. 4, art. 173 ust. 1, art. 184
ust. 2 pkt. 2 i 23, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 z póŜn. zm). Rada Gminy
uchwala, co następuje:

realizowanych na podstawie porozumień między
jst w 2009 r.” - otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Łączna.

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych
wydatków budŜetowych o kwotę 312 294,95 oraz
zmniejszenia wydatków o kwotę 312 294,95 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz

§ 2. Załącznik nr 7 do uchwały budŜetowej
„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/51/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Tytuł
Dział
010

Rozdział

§

01010
6650
751
75101
4010
4110
4120
801
80101
4010
4110
4120
80103
4010
4110
4120
80104
4010
4110
4120
80110
4010
4110
4120
851
85154
4010
4300
852
85214
3110
85219
4010

Treść
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Przedszkola
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Gimnazja
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup usług pozostałych
POMOC SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze
Świadczenia społeczna
Ośrodki Pomocy Społecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększenia

Zmniejszenia
302 000,00
302 000,00
302 000,00

1,95

1,95

1,95
1,69
0,26

1,95

1,95
302 000,00
194 519,13
164 093,75
28 780,59
1 644,79
14 966,95
13 871,67
840,18
255,10
8 050,59
6 981,98
935,32
133,29
84 463,33
71 547,60
11 144,89
1 770,84
620,00
620,00
620,00
9 673,00
3 000,00
3 000,00
6 000,00
5 294,00

620,00
620,00
620,00
6 673,00
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4110
4120
85228
3020
4010
4110
4120
4170
85295
3110
853
85395
3119
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Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
Ogółem:

Poz. 487,488
600,00
106,00
673,00

673,00
117,00

673,00

0,00

312 294,95

105,00
21,00
430,00
6 000,00
6 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
312 294,95

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIII/51/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Tytuł

487

488
488

UCHWAŁA NR XXXIII/52/2009
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego
Na podstawie art. 191 ust. 2, 3 i 4 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Ustala się wydatki budŜetu Gminy,
które nie wygasają z upływem roku budŜetowego
2009 w wysokości 148 000zł.
Dział
600

Rozdział

§

60095
6050

2. Ustala się ostateczny termin realizacji
wydatków określonych w § 1 na dzień 30 czerwca
2010 roku.
§ 2.1. Ustala się plan finansowy wydatków
określonych w § 1 według klasyfikacji wydatków.

Nazwa
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

Kwota
88 000
88 000
88 000
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710
71004
4300
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Poz. 488,489

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup usług pozostałych
Ogółem:

60 000
60 000
60 000
148 000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej
i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz
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ZARZĄDZENIE NR 47/2010
PREZYDENTA MIASTA KIELC
z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy
społecznej na terenie miasta Kielce w 2010 roku
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2, ust. 3
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:
§ 1. Ustala się w 2010 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w niŜej
wymienionych domach pomocy społecznej na
terenie miasta Kielce:
1) Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II,
ul. Jagiellońska 76 - kwota 2.568,00
2) Dom Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego
Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76 - kwota
2.330,00
3) Dom Pomocy Społecznej, im. Jana i Marysieńki Sobieskich, ul. Sobieskiego 30 - kwota
2.605,75

4) Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny
Malskiej, ul. Tarnowska 10 - kwota 2.479,14
5) Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata
Alberta, ul. śeromskiego 4/6 - kwota 2.423,24
6) Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku
Niewidomych, ul. Złota 7 - kwota 2.464,00
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się
Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Kielcach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu,
w którym zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Prezydent Miasta:
Wojciech Lubawski
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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://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350
w godzinach pracy Urzędu
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