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UCHWAŁA NR XLIII/244/2009
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 165, 184 ustawy z 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104
z późn. zm.) Rada Miejska w Wąchocku uchwala,
co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budŜecie gminy
na 2009 rok:
1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budŜetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3) Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 do
Uchwały Nr XXX/175/2009 Rady Miejskiej w
Wąchocku z dnia 30 stycznia 2009 roku w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Wąchock na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.
4) Dokonuje się zmiany załącznika nr 3a do
Uchwały Nr XXX/175/2009 Rady Miejskiej w
Wąchocku z dnia 30 stycznia 2009 roku w

sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Wąchock na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej
uchwały.
5) Dokonuje się zmiany załącznika nr 9 do
Uchwały Nr XXX/175/2009 Rady Miejskiej w
Wąchocku z dnia 30 stycznia 2009 roku w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Wąchock na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały.
6) Dokonuje się zmian w planie przychodów
budŜetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.
7) Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu do
kwoty 410 000 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąchocka.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Sebastian Staniszewski
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/244/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
Dział
700

Rozdział

Paragraf

70005
0770
750
75023
0970
756
75615
0310
0910
75616

Treść
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpływy z róŜnych dochodów
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Kwota
- 40 000,00
- 40 000,00
- 40 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
- 138 275,00
29 725,00
14 025,00
15 700,00
27 000,00
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Podatek od nieruchomości
- 20 000,00
Podatek od środków transportowych
13 000,00
Podatek od spadków i darowizn
14 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych
20 000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa
- 195 000,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych
- 270 000,00
Podatek dochodowy od osób prawnych
75 000,00
RóŜne rozliczenia
20 000,00
RóŜne rozliczenia finansowe
20 000,00
Pozostałe odsetki
20 000,00
Oświata i wychowanie
-1052956,00
Szkoły podstawowe
5 926,00
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
5 926,00
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Gimnazja
- 1058882,00
Dotacje rozwojowe
- 1058882,00
- 1206231,00
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIII/244/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
Dział
600

Rozdział

Paragraf

60016

Treść

6050

Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

6050
6059

Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

6050

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

6800

Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

630
63095

700
70005
758
75818
801
80101

4010
4040
4120
4210
4700

Szkoły podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Zakup usług remontowych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Przedszkola
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Gimnazja
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Stołówki szkolne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej

6050

Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

3020
4270
4740
4750
80104
3020
4010
4040
4110
4120
4210
80110
4010
4040
4270
6058
6059
80148

900
90015

Wartość
- 1 509,00
- 1 509,00
- 1 509,00
- 634 952,00
- 634 952,00
- 273 868,00
- 361 084,00
- 40 500,00
- 40 500,00
- 40 500,00
- 9 000,00
- 9 000,00
- 9 000,00
- 2 181 588,00
- 45 104,00
- 1 379,00
- 42 074,00
- 1 160,00
- 491,00
1 160,00
- 2 657,00
5 966,00
- 33,00
- 634,00
- 970,00
- 512,00
- 2 139 514,00
12 328,00
- 6 427,00
- 5 901,00
- 1 058 882,00
- 1 080 632,00
1 870,00
2 311,00
- 102,00
- 107,00
- 32,00
- 200,00
- 11 427,00
- 11 427,00
- 11 427,00
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921
92116
2480

4 000,00
4 000,00
4 000,00
- 2 874 976,00

Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury

Razem:

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIII/244/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2009 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011
w złotych
Lp.

Dział

Rozdz.

1
1.

2
010

3
01010

2.

600

60016

3.

600

60016

4.

630

63095

5.

630

63095

6.

750

75023

7.

801

80110

Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
4
Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach
Rataje i Parszów
- gmina Wąchock
Przebudowa drogi
gminnej - ulicy
Szydłowieckiej
1570011 (00429T)
w Wąchocku lata
2008-2009
Budowa drogi
gminnej, ul.
Nadrzecznej w
Wąchocku lata
2009-2013
Zagospodarowanie otoczenia
wokół zbiornika
retencyjnego w
miejscowości
Wąchock, Gmina
Wąchock umoŜliwiające rozwój
turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 20082011
Rewitalizacja
miejscowości
Wąchock - etap I
Informatyzacja
Urzędu Miasta
i Gminy Wąchock
lata 2008-2009
Budowa hali
spotowej przy
Gimnazjum
Publicznym w
miejscowości
Wąchock, gm.
Wąchock wraz z
zagospodarowaniem jej otoczenia
lata 2008-2010

Ogółem

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
Wydatki
Rok
Dotacje
środki
poniesione
budŜetowy dochody
i środki
wymienione
do
kredyty
2009
pochodzące
własne
w art. 5
31.12.2008 r.
i poŜyczki
(8+9+10+11)
jst
z innych
ust. 1 pkt 2
źródeł*
i 3 u.f.p.
5
6
7
8
9
10
11
5 060 380
59 420
960
960
A.
B.
C.
D.

Łączne
nakłady
finansowe

552 491

352 428

2 049 000

200 063

200 063

A.
B.
C.
D.

49 000

49 000

A.
B.
C.
D.

2010 r.

2011 r.

12

13
2 500 000

Jednostka
org.
wydatki do
realizująca
poniesienia
zadanie lub
po 2011
koordynująca
roku
program
14
15
2 500 000 Urząd Miasta
i Gminy
Wąchock
Urząd Miasta
i Gminy
Wąchock

1 500 000

500 000 Urząd Miasta
i Gminy
Wąchock

1 127 014

9 077

6 132

6 132

A.
B.
C.
D.

280 000

437 937

393 868 Urząd Miasta
i Gminy
Wąchock

8 640 170

41 900

4 916

4 916

654 920 4 083 060

3 855 374 Urząd Miasta
i Gminy
Wąchock

42 847

5 124

37 723

37 723

4 100 000

69 950

0

A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

21 571 902

537 899

298 794

298 794

0

Urząd Miasta
i Gminy
Wąchock
4 030 050

0

0 4 964 970 8 520 997

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Urząd Miasta
i Gminy
Wąchock

7 249 242

X
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Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XLIII/244/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2009 r.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
Lp.

Dział

Rozdział

1

2

3

1.

600

60016

2.

600

60095

63095

3.

4.

5.

6.

630

630

700

754

63095

70005

75405

7.

900

90001

8.

900

90001

Nazwa zadania
inwestycyjnego

rok budŜetowy
2009
(6+7+8+9)

dochody
własne jst

kredyty
i poŜyczki

dotacje i środki
pochodzące z
innych źródeł*

4
Budowa i przebudowa dróg gminnych
ulicy Wielkowiejskiej
w Wąchocku oraz
drogi gminnej Wąchock-Marcinków
Górny - dokumentacja projektowa

5

6

7

8
A.
B.
C.
D.

Urząd Miasta
i Gminy Wąchock

Zakup wiat przystankowych

20 000

20 000

A.
B.
C.
D.

Urząd Miasta
i Gminy Wąchock

Projekt oświetlenia
promenady spacerowej wokół zbiornika retencyjnego w
Wąchocku

16 100

16 100

A.
B.
C.
D.

Urząd Miasta
i Gminy Wąchock

9 930

9 930

A.
B.
C.
D.

Urząd Miasta
i Gminy Wąchock

9 500

9 500

A.
B.
C.
D.

Urząd Miasta
i Gminy Wąchock

12 000

12 000

A.
B.
C.
D.

Urząd Miasta
i Gminy Wąchock

Opracowanie dokumentacji promenady
spacerowej dla
pieszych i rowerów
na lewym brzegu
zbiornika retencyjnego w Wąchocku
Wykup działek pod
regulację dróg gminnych
Dofinansowanie do
zakupu samochodu
osobowego dla
Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociągowejWąchock ulica Starachowicka
Budowa kanalizacji
sanitarnej w m.
Wąchock - ul. Słoneczna

900

90001

10.

900

90004

Zakup kosiarki do
ciągnika

90015

12.

900

90015

10

40 657

9.

900

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program

40 657

Budowa kanalizacji
sanitarnej przy ul.
Nadrzecznej oraz w
pasie drogowym
ul. Partyzantów

11.

Środki
Wymienione
w art. 5 ust 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
9

Projekt oświetlenia
ulicznego przy drodze gminnej „Do
Lipia' w miejscowości Rataje
Budowa oświetlenia
ulicznego w m.
Rataje - „Droga do
Lipia”

A.
B.
C.
D.

Urząd Miasta
i Gminy Wąchock

65 000

65 000

133 000

133 000

A.
B.
C.
D.

Urząd Miasta
i Gminy Wąchock

80 000

80 000

A.
B.
C.
D.

Urząd Miasta
i Gminy Wąchock

20 000

20 000

A.
B.
C.
D.

Urząd Miasta
i Gminy Wąchock

7 000

7 000

A.
B.
C.
D.

Urząd Miasta
i Gminy Wąchock

48 573

48 573

A.
B.
C.
D.

Urząd Miasta
i Gminy Wąchock
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900
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14.

900
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4
Projekt oświetlenia
ulicznego przy drodze „Wielka Wieś
przez Wieś” na
odcinku od drogi
krajowej do „Sabatówki”
Zabezpieczenie
budynków przy ulicy
Świętego Rocha w
Wąchocku przed
negatywnym wpływem zbiornika retencyjnego

5

6

Poz. 643,644
7

8

9

10

7 100

7 100

A.
B.
C.
D.

Urząd Miasta
i Gminy Wąchock

55 000

55 000

A.
B.
C.
D.

Urząd Miasta
i Gminy Wąchock

Ogółem
523 860
523 860
0
0
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

0

X

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLIII/244/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2009 r.

DOTACJA PODMIOTOWE W 2009 r.
Lp.
1
1
2

Dział
2
921
921

Rozdział
3
92109
92116

Nazwa instytucji
4
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku
Ogółem

Kwota dotacji
5
340 000
194 000
534 000
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLIII/244/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW
Paragraf
952
955

Treść
Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku
krajowym
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

2 578 516,00

- 1 080 632,00

1 497 884,00

976 624,00
Razem: 3555140,0000

- 588 113,00
Razem: - 1668745,0000

388 511,00
Razem: 1886395,0000

463

644
464

UCHWAŁA NR XLIII/245/2009
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budŜetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem
roku budŜetowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z póź. zm.) oraz art. 191 ust. 2, 3 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w
Wąchocku uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budŜetowych, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego:
1) Przebudowa drogi gminnej – ulicy Szydłowieckiej 1570011 (00429T) w Wąchockulata
2008-2009 – 200 063 PLN;
2) Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy
Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi
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gminnej Wąchock – Marcinków Górny – dokumentacja projektowa – 40 657 PLN;
Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w
Wąchocku lata 2009–2013 – 49 000 PLN;
Projekt oświetlenia promenady spacerowej
wokół zbiornika retencyjnego w Wąchocku
– 4 572 PLN;
Opracowanie dokumentacji promenady spacerowej dla pieszych i rowerów na lewym
brzegu zbiornika retencyjnego w Wąchocku
– 9 930 PLN;
Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze
„Wielka Wieś przez Wieś” na odcinku od
drogi krajowej do „Sabatówki” – 1 600 PLN;
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje
– „Droga do Lipia” – 48 573 PLN;

Poz. 644

8) Zabezpieczenie budynków przy ulicy Św. Rocha
w Wąchocku przed negatywnym wpływem
zbiornika retencyjnego – 55 000PLN;
9) Remont budynku Szkoły Podstawowej w
Wielkiej Wsi – 82 000 PLN.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budŜetowego
2009 zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąchocka.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Sebastian Staniszewski
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/245/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDśETOWEGO 2009
Dział

Rozdział

Paragraf

600

Opis

Rodzaj wydatku zgodnie z § 1

Transport i łączność
60016
6050

630
63095
6050

801
80101
4270
900
90015
6050

Drogi publiczne
gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

Turystyka
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup usług remontowych
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Oświetlenie ulic
placów i wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

Przebudowa drogi gminnej – ulicy
Szydłowieckiej 1570011 (00429T) w
Wąchocku lata 2008-2009
Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiejw Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny – dokumentacja projektowa
Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2009–
2013

Projekt oświetlenia promenady
spacerowej wokół zbiornika retencyjnego w Wąchocku
Opracowanie dokumentacji promenady spacerowej dla pieszych i
rowerów na lewym brzegu zbiornika retencyjnego w Wąchocku

Remont budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi

Budowa oświetlenia ulicznego w
m. Rataje -„Droga do Lipia”
Projekt oświetlenia ulicznego przy
drodze „Wielka Wieś przez Wieśna
odcinku od drogi krajowej do
„Sabatówki”

Kwota
ogółem
289 720

Wydatki
bieŜące

Wydatki
majątkowe
289 720

Termin
realizacji

289 720

289 720

200 063

200 063

30.06.2010

40 657

40 657

30.06.2010

49 000

49 000

30.06.2010

14 502
14 502
4 572

14 502
14 502
30.06.2010
4572

9 930

9 930

82 000

82 000

82 000
82 000

82 000
82 000

30.06.2010

30.06.2010

105 173

105 173

50 173

50 173

48 573

48 573

30.06.2010

1 600

1 600

30.06.2010
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Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

Poz. 644,645

Zabezpieczenie budynków przy
ulicy Św. Rocha w Wąchocku
przed
negatywnym
wpływem
zbiornika retencyjnego

Razem:

55 000
55 000

491 395

55 000
55 000

82 000

30.06.2010

409 395

464

645
465

UCHWAŁA NR XLIII/248/2009
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie
zezwolenia na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2
pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3a
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miejska
w Wąchocku uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wymagania jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wymagania, o których mowa w § 1
uchwały, obejmują opis wyposaŜenia technicznego uwzględniający wymagania dotyczące po-

jazdów, pojemników lub worków oraz bazy
transportowej do prowadzenia określonej działalności, standardu wykonywania zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do których
odpady mają być przekazywane.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wąchock oraz w formie pisemnej na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Sebastian Staniszewski
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/248/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Wąchock
1) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Wąchock działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości połoŜonych w granicach administracyjnych Gminy Wąchock,

zobowiązany jest do posiadania i zapewnienia do realizacji usług:
a) pojazdu lub pojazdów samochodowych
o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek
odpadów komunalnych, w tym przystosowanych do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez
przedsiębiorcę, wysypywanie się, wylewanie, bądź rozwiewanie odebranych
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odpadów, a takŜe roznoszenie przykrych
woni (odorów):
- zarejestrowanych i dopuszczonych
do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa
dopuszczenia do ruchu zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym;
- oznakowanych w sposób trwały i widoczny umoŜliwiający identyfikację
podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon
kontaktowy);
- wyposaŜonych w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac
załadunkowych;
- zapewniających odpowiedni standard
bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;
- zabezpieczonych przed dostępem
osób trzecich;
b) właściwych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, spełniających wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wąchock, tj. oznakowanych
pojemników, kontenerów lub worków,
przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych przez właścicieli nieruchomości z którymi przedsiębiorca zawarł umowy, a w szczególności do zbierania odpadów w sposób selektywny,
mający na celu wyodrębnienie odpadów
ulegających biodegradacji z całości
strumienia odpadów komunalnych, a
takŜe umoŜliwiających odbieranie z nieruchomości odpadów opakowaniowych,
wielkogabarytowych, zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, zuŜytych
baterii przenośnych i zuŜytych akumulatorów przenośnych oraz odpadów z remontów;
c) bazy transportowej, zapewniającej:
- codzienne parkowanie, garaŜowanie i
serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy, w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych;
- moŜliwość mycia i dezynfekowania
pojemników (kontenerów) oraz pojazdów po zakończeniu pracy i
utrzymywania ich w naleŜytym stanie
sanitarno-higienicznym;
- w przypadku braku moŜliwości przeprowadzania czynności polegających
na myciu i dezynfekcji pojemników i
pojazdów lub serwisowaniu pojazdów na terenie posiadanej bazy
transportowej we własnym zakresie,

Poz. 645

przedsiębiorca zobowiązany jest do
posiadania podpisanej umowy z
przedsiębiorcą świadczącym usługi
w ww. zakresie.
2) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie
nieruchomości połoŜonych w granicach administracyjnych miasta i gminy Wąchock
oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, zobowiązany
jest do posiadania:
a) pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych:
- spełniających wymagania techniczne
określone w odrębnych przepisach,
oraz wyposaŜonych i eksploatowanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań dla pojazdów
asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz.
1617);
- zarejestrowanych i dopuszczonych
do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa
dopuszczenia do ruchu zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym;
- oznakowanych w sposób trwały i widoczny umoŜliwiający identyfikację
podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon
kontaktowy);
- zapewniających odpowiedni standard
bezpieczeństwa i higieny pracy osób
zatrudnionych przy świadczeniu usług;
- zabezpieczonych przed dostępem
osób niepowołanych.
b) bazy transportowej, zapewniającej:
- codzienne parkowanie, garaŜowanie i
serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy, w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych;
- moŜliwość mycia i dezynfekowania
pojazdów po zakończeniu pracy oraz
utrzymywania ich w naleŜytym stanie
sanitarno-higienicznym;
- w przypadku braku moŜliwości przeprowadzania czynności polegających
na myciu i dezynfekcji lub serwisowaniu pojazdów na terenie posiadanej bazy transportowej we własnym
zakresie, przedsiębiorca zobowiązany
jest do posiadania podpisanej umowy z przedsiębiorcą świadczącym
usługi w ww. zakresie.
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3) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwoleń określonych w pkt 1 i 2, zobowiązany jest do posiadania lub dysponowania:
a) środkami technicznymi, tj. pojazdami i
urządzeniami w ilości zapewniającej pełny i nieprzerwany odbiór odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z
określonej we wniosku planowanej liczby obsługiwanych nieruchomości, z częstotliwością wynikającą z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wąchock;
b) zapleczem techniczno-biurowym umoŜliwiającym ewidencjonowanie i przekazywanie organowi gminy danych dot.
zawartych i rozwiązanych umów z właścicielami nieruchomości oraz rodzaju i
ilości odebranych odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych.
4) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwoleń określonych w pkt 1 i 2, zobowiązany jest do:
a) przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych ustawami uprawnień do wykonywania działalności w zakresie zbierania, transportu,
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
oraz do prowadzenia działalności gospodarczej, dokumentów stwierdzających
posiadanie odpowiednich środków technicznych niezbędnych do wykonywania
zezwolenia i potwierdzających spełnienie
wymagań określonych niniejszą uchwałą, odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności (t.j. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, posiadanych koncesji, pozwoleń, zaświadczeń i decyzji właściwych
organów, umów zlecenia, umów kupnasprzedaŜy, najmu, leasingu, dowodów
rejestracyjnych pojazdów, aktualnych
badań technicznych pojazdów, itp.);
b) przedstawienia dokumentów stwierdzających moŜliwość uŜytkowania posiadanej bazy transportowej, tj.:
465
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-

dokumentu stwierdzającego tytuł
prawny władania bazą (wyciąg z KW,
umowa najmu, dzierŜawy);
- pozwolenia właściwego organu na
uŜytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 159,
poz. 1118 z późn. zm.);
c) umoŜliwienia organowi wydającemu zezwolenie, lub wskazanym i upowaŜnionym przez ten organ przedstawicielom,
na jego Ŝądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych
niezbędnych do wykonywania zezwolenia.
5) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do przedstawienia moŜliwości realizacji obowiązku ograniczania masy
odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.
6) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia umów na odbiór odpadów komunalnych,
w tym odpadów zebranych selektywnie, zawartych z przedsiębiorcami prowadzącymi
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w instalacjach wymienionych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa
Świętokrzyskiego (lub oświadczenia o gotowości odbioru ww. odpadów).
7) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zobowiązany jest do posiadania i
przedstawienia umowy zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację zlewną, na odprowadzanie odebranych nieczystości do tej
stacji, zgodnie z wymaganiami funkcjonowania stacji zlewnych (lub oświadczenia o
gotowości odbioru nieczystości).
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UCHWAŁA NR XLIII/249/2009
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2
pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miejska w Wąchocku uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wymagania jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a
takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i
ich części, na terenie Miasta i Gminy Wąchock,

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wąchock oraz w formie pisemnej na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Sebastian Staniszewski
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/249/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na
terenie Miasta i Gminy Wąchock
1) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
a) posiadać specjalistyczne, atestowane
urządzenia i środki przeznaczone do
chwytania i przewozu zwierząt, gwarantujące bezpieczeństwo zwierząt;
b) posiadać specjalistyczne środki transportu zwierząt, zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne
badania techniczne, a takŜe:
- wyposaŜone w sposób pozwalający
na uniknięcie zranienia lub kontuzji
zwierząt,

-

zapewniające ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
- zapewniające zachowanie naturalnej
pozycji zwierząt podczas transportu,
- pozwalające na utrzymanie czystości
i dezynfekcję,
- posiadające
antypoślizgową
powierzchnię podłogową,
- posiadające urządzenia zabezpieczające przed ucieczką lub wypadnięciem zwierząt,
- posiadające dostateczną wentylację,
c) posiadać tytuł prawny do dysponowania
nieruchomością wyposaŜoną w obiekty
budowlane i urządzenia przystosowane
do czasowego przetrzymywania zwierząt
przed przewiezieniem do schroniska, a
takŜe do czasowego przetrzymywania
zwłok zwierzęcych,
d) posiadać bazę zapewniającą moŜliwość
mycia, dezynfekowania i serwisowania
środków transportu i innych urządzeń,
bądź umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi w ww. zakresie,
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e) zatrudniać personel posiadający kwalifikacje w zakresie postępowania ze zwierzętami i transportowania zwierząt, liczebność personelu powinna gwarantować ciągłość świadczenia usług,
f) zapewnić opiekę weterynaryjną w przypadku pochwycenia zwierzęcia okaleczonego lub chorego,
g) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie
odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie
grzebania lub spalania zwłok zwierzęcych,
h) posiadać zaplecze techniczno-biurowe
umoŜliwiające prowadzenie ewidencji
wyłapanych zwierząt.
2) Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie
na prowadzenie schronisk dla bezdomnych
zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
a) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt,
b) posiadać tytuł prawny do dysponowania
nieruchomością spełniającą wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w
sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska
dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657),
c) dysponować personelem posiadającym
odpowiednie kwalifikacje w zakresie
opieki nad zwierzętami, w tym w zakresie
opieki weterynaryjnej,
d) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebania lub spalania
zwłok zwierzęcych i ich części.
e) posiadać zaplecze techniczno-biurowe
umoŜliwiające prowadzenie ewidencji
zwierząt przyjmowanych do schroniska.
3) Przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części powinien
spełniać następujące wymagania:
a) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grze-

466

Poz. 646

bowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części,
b) posiadać tytuł prawny do dysponowania
nieruchomością wyposaŜoną w obiekty
budowlane, urządzenia i środki techniczne odpowiednie do zakresu planowanej
działalności, spełniające wymagania stosownych przepisów prawa.
4) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwoleń określonych w pkt. 1, 2 i 3 zobowiązany jest do:
a) przedstawienia właściwych dokumentów
stwierdzających posiadanie odpowiednich urządzeń i środków technicznych
niezbędnych do wykonywania zezwolenia, (dokumentami tymi są w szczególności: umowy kupna-sprzedaŜy, umowy
najmu, faktury, atesty, deklaracje zgodności, dowody rejestracyjne pojazdów),
b) przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych
niniejszą uchwałą, odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności (dokumentami tymi są w szczególności: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego, umowa stałej
współpracy z weterynarzem, świadectwa
kwalifikacyjne personelu oraz wszelkie
posiadane decyzje i zezwolenia),
c) przedstawienia dokumentów stwierdzających moŜliwość uŜytkowania posiadanej nieruchomości, tj.:
- dokumentu stwierdzającego tytuł
prawny władania nieruchomością (wyciąg z KW, umowa najmu, dzierŜawy),
- pozwolenia właściwego organu na
uŜytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 159,
poz. 1118 z późn. zm.),
d) umoŜliwienia organowi wydającemu zezwolenie, lub wskazanym i upowaŜnionym przez ten organ przedstawicielom,
na jego Ŝądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych
niezbędnych do wykonywania zezwolenia.
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UCHWAŁA NR LXI/459/09
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.
1591 z późn. zm./ oraz art. 165 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
/Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./
Rada Gminy Iwaniska uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów w budŜecie gminy na 2009r. w/g załącznika
Nr 1 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w budŜecie gminy na 2009r. w/g załacznika
Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3
do uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr LX/451/09
z 21 grudnia 2009r.w/g załącznika Nr 3 do
uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4
do Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach
Nr LX/451/09 z dnia 21 grudnia 2009r. w/g załącznika Nr 4 do uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świetokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Łucki
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXI/459/09
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW
Dział
020

Rozdział

Paragraf

02001
0690
400
40002
0830
0920
0970
700
70005
0750
0770
750
75011
2360
75023
0970
756

Treść
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Wpływy z róŜnych opłat
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy z róŜnych dochodów
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpływy z róŜnych dochodów
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem

Kwota
- 780,00
- 780,00
- 780,00
10 250,00
10 250,00
10 000,00
- 400,00
650,00
9 300,00
9 300,00
- 6 500,00
15 800,00
242,00
42,00
42,00
200,00
200,00
- 4 691,00
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75601
0350
75615
0310
75616
0340
75618
0410
0490
0910
75621
0010
758
75814
0970
8510
852
85212
2360
85228
0830
900
90001
0490
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Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
Podatek od środków transportowych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
RóŜne rozliczenia
RóŜne rozliczenia finansowe
Wpływy z róŜnych dochodów
Wpływy z róŜnych rozliczeń
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z usług
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

350,00
350,00
14 950,00
14 950,00
2 860,00
2 860,00
- 48,00
1 600,00
- 1 530,00
- 118,00
- 22 803,00
- 22 803,00
- 9 465,00
- 9 465,00
- 10 000,00
535,00
3 144,00
1 664,00
1 664,00
1 480,00
1 480,00
- 8 000,00
- 8 000,00
- 8 000,00
0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXI/459/09
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW
Dział
010

Rozdział

Paragraf

01010
6059
600
60013
6050
60014
6620
60016
4300
710
71004
4300
757
75702
8070

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Drogi publiczne gminne
Zakup usług pozostałych
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup usług pozostałych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i
poŜyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą
długu krajowego.

Wartość
13 000,00
13 000,00
13 000,00
- 2 400,00
- 2 400,00
- 2 400,00
- 10 000,00
- 10 000,00
10 000,00
10 000,00
- 18 000,00
- 18 000,00
- 18 000,00
- 17 600,00
- 17 600,00
- 17 600,00
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851
85154
2820
4210
852
85212
4110
4120
85219
4110
4120
4210
4270
4300
4350
4370
4410
4430
4700
4740
4750
6060
85228
4010
4170
853
85395
2330
921
92109
2480
92120
2720
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Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Ośrodki pomocy społecznej
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
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
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia bezosobowe
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania
bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Razem:

0,00
0,00
- 5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
121,93
- 121,93
2 546,66
- 2 217,91
- 1 085,99
2 298,57
- 112,40
- 300,00
- 61,20
- 26,93
- 1 087,40
- 274,00
- 1 500,00
- 841,54
- 444,54
8 200,00
- 2 546,66
- 3 224,06
677,40
- 2 000,00
- 2 000,00
- 2 000,00
27 000,00
7 000,00
7 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXI/459/09
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.

Dział
2
921
921
921

Rozdział
3
92109
92116
92120

Nazwa instytucji
4
Gminny Ośrodek Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
Instytucja Kultury Zamek KrzyŜtopór w Ujeździe
Ogółem

Kwota dotacji
5
254 500
121 000
200 000
575 500

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 83

– 4348 –

Poz. 647
Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXI/459/09
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR LXI/460/09
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.
1591 z późn. zm./ oraz art. 165 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
/Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./
Rada Gminy Iwaniska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w budŜecie gminy na 2009 rok w/g załącznika Nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Łucki
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXI/460/09
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW
Dział
801

Rozdział

Paragraf

80101
3020
4010
4110
4120
4210
4260
4270
4350
4370
4410
4440
4700
4740
80103
3020
4010
4110
4210
4260
4280
4300
4410
4440
80104
4018
4019
4118
4119
4128
4129

Treść
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Przedszkola
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy

Wartość
9 980,15
- 25 730,20
10 422,89
125 944,29
- 17 344,06
- 2 135,30
- 100 931,96
- 1 721,21
- 43 885,61
- 1 110,17
- 1 254,34
- 688,20
8 200,00
- 700,00
- 526,53
0,00
1 098,42
- 14 702,68
- 2 000,00
8 127,76
222,66
195,00
- 211,48
- 102,68
7 373,00
0,00
10 087,91
1 780,21
897,11
158,76
145,59
25,71
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4178
4179
4218
4219
4228
4229
4308
4309
80110
4010
4110
4120
4175
4210
4215
4220
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4740
4745
80113
4300
80114
4010
4110
4120
4210
4300
4350
4370
4430
4700
80146
4300
80195
4010
4110
4210
852
85295
4113
4123
4173
4213
4303
854
85401
3020
4010
4110
4120
4210
4300
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Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup środków Ŝywności
Zakup środków Ŝywności
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Gimnazja
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup środków Ŝywności
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
PodróŜe słuŜbowe krajowe
RóŜne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
DowoŜenie uczniów do szkół
Zakup usług pozostałych
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
RóŜne opłaty i składki
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Pomoc społeczna
Pozostała działalność
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Razem:

Poz. 648
- 3 251,15
- 574,14
- 850,00
- 150,00
- 2 737,00
- 483,00
- 4 332,93
- 717,07
63 923,83
72 440,41
7 665,41
- 600,13
- 0,01
- 10 771,20
552,81
- 98,67
- 1 592,23
- 551,16
- 691,42
- 783,12
- 942,00
800,00
- 952,06
- 552,80
- 798,16
- 798,16
0,00
792,38
2 762,89
423,80
- 544,95
- 223,41
- 762,89
- 423,80
- 2 000,00
- 24,02
- 25 134,00
- 25 134,00
- 2 281,32
1 153,09
800,00
- 4 234,41
0,00
0,00
- 205,29
- 33,68
1 438,95
4 375,72
- 5 575,70
- 9 980,15
- 9 980,15
- 111,93
- 9 727,10
- 1 978,01
- 403,57
3 490,29
- 1 249,83
0,00
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Poz. 649,650

649
469

UCHWAŁA NR LXI/461/09
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLVIII/378/09 z dnia 18 czerwca 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i
art 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249,
poz 2104 z późn. zm.) oraz art. 77 i 81.1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162,
poz. 1568 z późn. zm.) Rada Gminy w Iwaniskach
uchwala co nastepuje:

przyznaje dotację w kwocie 120.000 zł dla Parafii
Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach na dofinansowanie
przebudowy dachu oraz instalacji systemów
zabezpieczeń przed poŜarem i kradzieŜą w ramach prac konserwatorskich, restauratorskich i
robót budowlanych przy zabytku.

§ 1. § 1 uchwały Nr XLVIII/378/09 Rady
Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2009 r.
otrzymuje nowe brzmienie: Rada Gminy w Iwaniskach, na podstawie wniosku Wójta Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Łucki
469

650
470

UCHWAŁA NR LXI/462/09
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian do uchwały Nr LIX/446/09 z dnia 07 grudnia 2009r o udzieleniu pomocy finansowej
Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z
2001r., poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 167 ust. 2
pkt 5 w związku z art 175 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r.o finansach publicznych /Dz. U.
z 2005r Nr 249 poz.2104 z późn. zm./ Rada Gminy
w Iwaniskach uchwala co następuje:

je nowe brzmienie: „Udziela się pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Opatowie
na zadanie pod nazwą - Budowa drogi powiatowej w Przepiórowie w kwocie 40.000 zł w roku
2009”.

§ 1. Paragraf 1 Uchwały Rady Gminy
nr LIX/446/09 z dnia 07 grudnia 2009 roku w
sprawie udzielenia pomocy finansowej otrzymu-

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Łucki
470
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– 4352 –

Poz. 651

651
471

UCHWAŁA NR LXI/463/09
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.
1591 z późn. zm./ oraz art. 165 ust 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
/Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./
Rada Gminy Iwaniska uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1
do uchwały Nr LIX/444/09 Rady Gminy Iwaniska
z dnia 07 grudnia 2009r. w sprawie zmian w bu-

dŜecie gminy na 2009r. dotyczącego wydatków
na zadania inwestycyjne roczne w 2009r. z godnie z załacznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszewniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Łucki

Dziennik Urzędowy
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– 4353 –

Poz. 651
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXI/463/09
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2009 r.
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Poz. 651
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Poz. 651

Dziennik Urzędowy
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Poz. 651

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 83

– 4357 –

Poz. 651

Dziennik Urzędowy
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471

– 4358 –

Poz. 651

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 83

– 4359 –

Poz. 652

652
472

UCHWAŁA NR LXI/464/09
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z
późn. zm./ oraz art. 165 ust. 1. ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U.
z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ Rada Gminy w Iwaniskach uchwala co następuje:

zmian w budŜecie Gminy na 2009 rok, dotyczącego limitu wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku
Nr 1 do Uchwały Nr LX/452/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Łucki
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Województwa Świętokrzyskiego Nr 83

– 4360 –

Poz. 652
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXI/464/09
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2009 r.
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Poz. 652
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Poz. 653

653
473

UCHWAŁA NR LXI/465/09
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia wydatków budŜetowych, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm./ oraz art. 191 ust. 2, 3 i 4 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
/Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./
Rada Gminy w Iwaniskach uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budŜetowego 2009 na
zadania:
1) Program - Kapitał ludzki
Priorytet - IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty.
Projekt - Nauka poprzez zabawę droga do
sukcesu.
Dz. 801 Oświata i wychowanie 26 360,42 zł
Rozdz. 80104 Przedszkola
26 360,42 zł
z tego:
§ 4018 Wynagrodzenie osobowe pracowników
7 649,96 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 349,99 zł
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne
2 878,23 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
507,92 zł
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy
467,00 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy
82,41 zł
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 11 411,17 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 013,74 zł
2) Program - Kapitał ludzki
Priorytet - IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych w systemie oświaty.
Projekt - Przedszkole szansą dla najmłodszych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 41 107,96 zł
Rozdz. 80104 Przedszkola
41 107,96 zł
z tego:
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników
15 996,74 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 226,45 zł
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne
4 503,51 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
794,78 zł
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy
668,82 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy
117,66 zł
§ 4228 Zakup środków Ŝywności 10 200,00 zł
§ 4229 Zakup środków Ŝywności 1 800,00 zł
§ 4308 Zakup usług pozostałych 4 080,00 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych
720,00 zł
3) Program „Uczeń na wsi”
Dz. 801 Oświata i wychowanie 62 792,53 zł
Rozdz. Pozostała działalność
62 792,53 zł
z tego:
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów
61 261,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
196,73 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
31,92 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 302,88 zł
§ 2. Ostateczny termin wykonania wydatków ustala się do 30.06.2010 roku.
§ 3. Środki finansowe na wydatki ujęte w
§ 1 są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Łucki

473
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Poz. 654,655

654
474

UCHWAŁA NR LXI/466/09
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LIII/404/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 września 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r Nr 142
poz. 1591 z późń. zm./ w związku z art. 7 ustawy
z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach /Dz. U. z 2005 Nr 236 poz.
2008 r z późń. zm./ oraz Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r w sprawie
szczegółowego sposobu określania wymagań
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia Rada Gminy Iwaniska uchwala co następuje :

z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach /Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z
2005 r z późń. zm./ w ten sposób, Ŝe w miejsce
zapisu „z dniem podjęcia” wpisuje się „po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni
od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. Zmienia się § 6 Uchwały Nr LIII/404/09
Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 września 2009 r
w sprawie ustalenia wymagań, które winien
spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia okreslonego w art. 7 ustawy

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Łucki
474

655
475

UCHWAŁA NR LXI/467/09
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
w Gminie Iwaniska na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
tekst jednolity: (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), oraz art. 41 ust. 2 i art. 182 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.)
– Rada Gminy Iwaniska uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Iwaniskach.

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwaniska na rok 2010 stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Iwaniskach oraz podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Łucki

Dziennik Urzędowy
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Poz. 655
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXI/467/09
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2009 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE
IWANISKA NA ROK 2010
Rada Gminy w Iwaniskach zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)
zwanej dalej ustawą, uznaje za konieczne podjęcie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zmierzających do zmniejszenia rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenia zasobów
niezbędnych do pokonywania juŜ istniejących
problemów. Działania związane z profilaktyką i
rozwiązywaniem
problemów
alkoholowych
obejmują następujące zadania:
1) Udzielanie rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie, realizowane będzie poprzez:
a) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, realizowane będzie poprzez:
b) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, realizowane będzie poprzez:
2) Udzielanie rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie, realizowane będzie poprzez:
a) Podejmowanie czynności zmierzających
do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzaleŜnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
b) Opłacanie kosztów powołania lekarza i
psychologa orzekających w przedmiocie
uzaleŜnienia od alkoholu.
c) Dofinansowanie szkoleń i kursów profilaktycznych z zakresu psychoterapii uzaleŜnień i współuzaleŜnień.
d) Finansowanie szkoleń dla terapeutów
oraz programów terapii DDA.
e) Zwiększenie skuteczności interwencji
prawno-administracyjnej wobec przemocy w rodzinie.

f)

Podejmowanie interwencji w sprawach
przemocy domowej z uwzględnieniem
procedury „Niebieskiej Karty”
- udzielanie pomocy psychologicznej i
prawnej ofiarom w rodzinie.
- udzielanie pomocy psychologicznej i
prawnej dorosłym członkom rodziny
z problemem alkoholowym.
g) Udzielanie pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dzieciom i młodzieŜy z
rodzin z problemem alkoholowym:
- tworzenie i finansowanie bieŜącej działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych dla
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, finansowanie doŜywiania dzieci
uczęszczających do świetlic opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych,
- finansowanie prowadzenia zajęć i programów socjoterapeutycznych dla dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym,
- dofinansowanie kolonii i obozów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieŜy z rodzin z problemem alkoholowym,
- finansowanie szkoleń z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania zjawisku
przemocy w rodzinie oraz szkoleń i
kursów specjalistycznych w zakresie
pracy z dziećmi i młodzieŜą z rodzin z
problemem alkoholowym a takŜe
rozwijania umiejętności prowadzenia
zajęć socjoterapeutycznych.
3) Prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŜe
działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, obejmujących:
a) Organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy, prowadzonych na terenie szkół i
innych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.
b) Finansowanie zakupu materiałów informacyjno–edukacyjnych dotyczących uza-
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c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)

j)
k)

l)

m)
n)
o)
p)

leŜnień, dla szkół, świetlic środowiskowych, słuŜby zdrowia.
WyposaŜenie biblioteki gminnej w literaturę fachową dotyczącą problemów alkoholizmu i narkomanii.
Organizowanie i dofinansowanie imprez
sportowych i kulturalnych, festynów, mających wyraźne odniesienie profilaktyczne.
Prowadzenie w szkołach sondaŜy i ankiet
dotyczących problemów uzaleŜnień od
substancji psychoaktywnych.
Prowadzenie na lekcjach wychowawczych pogadanek dotyczących problemów uzaleŜnień.
Wspieranie działań promujących trzeźwy
i bezpieczny sposób spędzania czasu
przez dzieci i młodzieŜ – rozwój organizowanych zajęć pozalekcyjnych w świetlicach, klubach, placówkach oświatowych (w tym doŜywianie dzieci biorących udział w tych zajęciach).
Wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzieŜ poprzez finansowanie sportowych
zajęć pozalekcyjnych, w szczególności
placówkach oświatowych, oraz rozwoju
funkcjonowania bazy.
Wspieranie i finansowanie programów i
przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzieŜ,
skierowanych do grup rówieśniczych.
Wspieranie i finansowanie inicjatyw środowiskowych w zakresie promocji zdrowego i trzeźwego Ŝycia.
Podejmowanie i finansowanie działań o
charakterze
oświatowo–edukacyjnych,
przeznaczonych dla rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i
przygotowanie go do świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z
uŜywaniem substancji uzaleŜniających.
Organizowanie i finansowanie róŜnego
rodzaju konkursów plastycznych, widowisk słowno–muzycznych o tematyce
przeciwalkoholowej,
przygotowanych
przez nauczycieli i uczniów.
WdraŜanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieŜy upijającej się.
Podejmowanie działań edukacyjnych
skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych.
Organizowanie i finansowanie profesjonalnych spektakli teatralnych o charakterze profilaktycznym.
Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie profilaktyki uzaleŜnień, przygotowujących do pracy z
dziećmi i młodzieŜą.
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Poz. 655

q) Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzaleŜnień oraz współudział w ogólnopolskich kampaniach medialnych dotyczących tej problematyki.
r) Zakup materiałów biurowych i środków
czystości na potrzeby Punktu Pomocy dla
osób uzaleŜnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz na potrzeby GKRPA.
s) Zakup materiałów edukacyjnych, literatury, broszur, czasopism, plakatów, ulotek itp. na potrzeby związane z profilaktyką uzaleŜnień.
t) Inicjowanie działań na rzecz systematycznego podejmowania interwencji przez
funkcjonariuszy policji sytuacjach spoŜywania alkoholu w miejscach publicznych.
u) Działalność na rzecz przeciwdziałania
nietrzeźwości kierowców.
4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w szczególności poprzez:
a) Współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleŜnień.
b) Wspomaganie działalności stowarzyszeń
oraz organizacji młodzieŜowych promujących zdrowy tryb Ŝycia i abstynencję,
ze szczególnym uwzględnieniem organizacji harcerskich.
c) Dofinansowanie realizowanego przez
Izbę Wytrzeźwień w Ostrowcu Św. „Programu Oddziaływań Profilaktycznych
wobec osób zatrzymanych w Izbie Wytrzeźwień”.
d) Współpraca z posterunkiem Policji w
Iwaniskach w realizacji programu „Bezpieczny Powiat – Bezpieczna Gmina”.
5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 131
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego, które realizowane będą
w szczególności poprzez:
a) Zbieranie opinii społecznej w zakresie
przestrzegania przez prowadzących sprzedaŜ napojów alkoholowych, zakazu reklamy
i promocji napojów alkoholowych oraz
sprzedaŜy ich osobom znajdujących się w
stanie nietrzeźwym, osobom do lat 18-tu,
sprzedaŜy na kredyt i pod zastaw.
b) Podejmowanie przez GKRPA we współpracy z Policją działalności kontrolnej i interwencyjnej w stosunku do przedsiębiorców
handlujących napojami alkoholowymi.
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6) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Iwaniskach zwana dalej
komisją, realizuje zadania w szczególności w
zakresie:
a) Przygotowania projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Iwaniska.
b) Inicjowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, stanowiących zadania własne gmin, w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
c) Podejmowania czynności zmierzających
do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzaleŜnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego.
d) Składanie wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
e) Kierowanie osób naduŜywających na
badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Poz. 655,656

f)

Wydanie opinii dotyczących zezwoleń na
sprzedaŜ lub podawanie napojów alkoholowych co do zgodności ich z uchwałami Rady Gminy.
g) Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iwaniskach w zakresie realizacji
Gminnej Strategii Społecznej.
h) Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ
lub podawania napojów alkoholowych
7) Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
a) Za bieŜącą pracę i udział w posiedzeniu
komisji Przewodniczącemu i Sekretarzowi Komisji przysługuje wynagrodzenie w
wysokości 150 zł, pozostałym członkom
komisji przysługuje wynagrodzenie za
udział w posiedzeniu komisji w wysokości100 zł.
b) Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w przeprowadzaniu czynności kontrolnych punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych, w wysokości 50 zł.
c) Podstawę do naliczania wynagrodzeń, o
których mowa w ppkt.1 stanowi podpis
na liście obecności prowadzonej przez
sekretarza komisji oraz protokóły z przeprowadzonej kontroli.
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UCHWAŁA NR LXI/468/09
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w Gminie Iwaniska
na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485)
Rada Gminy w Iwaniskach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Gminny program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Iwaniska na
rok 2010 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Iwaniskach.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Iwaniskach oraz podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Łucki
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Poz. 656
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXI/468/09
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2009 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Rada Gminy w Iwaniskach zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485) zwanej
dalej ustawą, uznaje za konieczne podjęcie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii
obejmują następujące zadania:
1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych i
osób zagroŜonych uzaleŜnieniem poprzez:
a) Finansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania profilaktyczne obejmujące problematykę narkomanii, w szczególności dla: pracowników szkół i placówek oświatowych,
pracowników placówek opiekuńczo wychowawczych, pracowników socjalnych.
b) Upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla animatorów działań.
c) Upowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii.
2) Udzielanie rodzinom, w których występują
problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, realizowane poprzez:
a) Psychoedukację rodziców, wspieranie
grup samopomocowych.
3) Prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów
narkomanii, w szczególności dla dzieci i
młodzieŜy w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opie-

kuńczo–wychowawczych i socjoterapeutycznych obejmujących:
a) Wspieranie szkół podstawowych i gimnazjalnych w rozwijaniu działań profilaktycznych, w szczególności obejmujących
diagnozę problemu uŜywania narkotyków na terenie szkół i realizację adekwatnego do potrzeb programu profilaktycznego;
b) Wspieranie programów profilaktycznych
w zakresie organizacji czasu wolnego
dzieci i młodzieŜy, stanowiących alternatywę wobec uŜywania narkotyków;
c) Wspieranie pozaszkolnych programów
profilaktycznych adresowanych do dzieci
i młodzieŜy zagroŜonych uzaleŜnieniom
oraz ich rodziców;
d) Prowadzenie kampanii edukacyjnych objętych problematyką narkomanii adresowanych do określonych grup docelowych.
4) Wspomaganie działań instytucji, organizacji
pozarządowych i osób fizycznych, słuŜących
rozwiązywaniu problemów narkomanii.
5) Pomoc społeczna osobom uzaleŜnionym i
rodzinom osób uzaleŜnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
realizowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iwaniskach.
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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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