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UCHWAŁA NR LXIV/404/10
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE
z dnia 24 września 2010 r.
w sprawie okreņlenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należnoņci
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kunów
lub jednostkom jej podległym
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy
z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmian) oraz
art. 59 ust. 2 i 3 w związku z z art. 56 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmian) Rada Miejska w Kunowie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Kunów lub jednostkom jej podległym,
zwanych dalej „ulgami”, a także warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w
których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
oraz osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
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2. Ilekroć w uchwale jest mowa, bez bliższego określenia. O „dłużniku”, należy przez to
rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
§ 2.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające Gminie Kunów mogą
być w całości lub w części, umarzane, odraczane
lub rozkładane na raty na wniosek dłużnika.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien zawierać w szczególności:
1) Imię i nazwisko, miejsce zamieszkanie i adres
albo nazwę, siedzibę i adres dłużnika;
2) Kwotę zadłużenia w podziale na poszczególne składniki (należność główną i odsetki);
3) Informacje o:
a) sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika
oraz – w przypadku dłużnika będącego
osobą fizyczną – informację o źródłach i
wysokości dochodów dłużnika oraz osób
prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe i liczbie osób pozostających na jego utrzymaniu;
b) istniejących zobowiązaniach dłużnika, w
tym zobowiązaniach wobec Gminy Kunów i podległych jej jednostek;
c) przyczyny ubiegania się o umorzenie, odroczenie terminu spłaty całości lub części
lub rozłożenia spłaty całości lub części
należności na raty;
d) proponowane warunki i terminy spłaty
oraz źródła pokrycia zadłużenia
4) Dokumenty potwierdzające informacje, o
których mowa w pkt 3. 3.Jeżeli wniosek o
udzielenie ulgi pochodzi od przedsiębiorcyprzedsiębiorca do wniosku zobowiązany jest
dołączyć:
a/ wszystkie zaświadczenia o pomocy de
minimis jakie otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie
b/ pozostałe informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy Kunów może
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żądać od dłużnika uzupełnienia wniosku o dodatkowe, inne niż określone w ust. 2 i 3, informacje lub dokumenty, jakie okażą się niezbędne
do rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi.
5. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań,
o których mowa w ust. 2–4 dłużnik wzywany jest
pisemnie do jego uzupełnienia w terminie 14 dni
od otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. O pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia zawiadamia się
dłużnika na piśmie.
6. W przypadku, gdy należność Gminy
przypada od dwóch lub więcej dłużników, wniosek powinien być podpisany przez wszystkich
dłużników i obejmować informacje i dokumenty
określone w ustępach poprzedzających, dotyczące sytuacji każdego z nich z osobna.
§ 3.1. Ulgi, o których mowa w § 2, udzielane są przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów
w formie pisemnego oświadczenia woli, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
2. W przypadku, gdy zachodzą przesłanki
do umorzenia należności, umorzenie to obejmuje również odsetki za zwłokę naliczone od należności oraz poniesione koszty jej dochodzenia.
3. W przypadku, gdy należność Gminy
przypada od dwóch lub więcej dłużników wniosek powinien pochodzić od wszystkich dłużników,
a przesłanki uzasadniające utrzymanie w mocy
lub zmianę warunków udzielonej ulgi powinny
zachodzić po stronie wszystkich dłużników.
4. W przypadku udzielenia ulgi częściowo
uwzględniającej wniosek dłużnika, może on odmówić zgody na skorzystanie z ulgi. W takim
przypadku dłużnik niezwłocznie zawiadamia
o powyższym Burmistrza Miasta i Gminy Kunów.
§ 4.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające jednostkom podległym Gminie Kunów mogą być w całości lub w
części, umarzane, odraczane lub rozkładane na
raty na wniosek dłużnika.
2. Do wniosku dłużnika o udzielenie ulgi
stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 2-6.
3. Ulgi, o których mowa w ust.1 udzielane
są przez kierownika jednostki, jeżeli należność
jednostki określona we wniosku dłużnika, nieza-
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leżnie od tytułu jej powstanie, nie przekracza
równowartości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie podpisywania zarządzenia o udzieleniu ulgi. Kierownik
jednostki może udzielać ulg nie częściej, niż dwa
razy w roku w stosunku do tego samego dłużnika.
4. O udzieleniu ulg dotyczących należności
wartości określonej we wniosku dłużnika, przekraczającej równowartość kwoty określonej w
ust. 3 oraz ulg dotyczących należności przypadających jednostce od dłużnika, który dwukrotnie
w ciągu tego samego roku skorzystał z ulg udzielonych przez jej kierownika, rozstrzyga Burmistrz
Miasta i Gminy Kunów.
5. Do udzielenia ulg przez kierownika jednostki przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 5.1. Należności, o których mowa w § 2
ust. 1 i § 4 ust. 1, mogą być z urzędu umarzane
w całości w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) Osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty
6000 zł;
2) Osoba prawna- została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by
egzekwować należność, a odpowiedzialność
z tytułu należności nie przechodzi z mocy
prawa na osoby trzecie;
3) Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska
się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia
i egzekucji tej należności lub postępowanie
egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) Jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) Zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny.

– 640 –

Poz. 166

2. W przypadku, gdy należność Gminy lub
podległej jej jednostki przypada od dwóch lub
więcej dłużników, warunki umorzenia muszą być
spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
3. O umorzeniu należności z urzędu rozstrzyga – zgodnie z właściwością określoną
w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 3 – Burmistrz Miasta i Gminy Kunów lub kierownik właściwej jednostki
podległej Gminie. Umorzenie należności wymaga pisemnego uzasadnienia.
§ 6.1 Ulgi w spłacie należności pieniężnych
przypadających od przedsiębiorców wymienione
w przypadkach o których mowa w § 2 ust 1, § 4
ust 1 oraz § 5 ust.1 pkt 5 niniejszej uchwały, stanowiące pomoc publiczną, są pomocą de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji
(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w
sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. U. UE L Nr 379 z dnia
28 grudnia 2006r.).
2. Pomocy, której mowa w ust. 1, udzielają: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów oraz kierownicy jednostek podległych Gminie – stosownie do ich kompetencji określonych niniejszą
uchwałą, na zasadach określonych właściwymi
przepisami.
§ 7. Traci moc uchwała Nr LXII/448/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 19.10.2006 roku w
sprawie szczegółowych zasad trybu umarzania
wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do
których nie stosuje się przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg
w spłacaniu tych należności/ogł. Dz. Urz. Woj.
Święt. - Nr 17 poz.286 z 26.01.07/
§ 8. Uchwała podległa ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie:
Roman Kowalski
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UCHWAŁA NR 3/ 10/ 10
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 32/257/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – t.j. z późn. zm. /
i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 - t.j. z późn. zm.) Rada Miejska
uchwala co następuje:

sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości, ogłoszonej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 22 listopada 2010 r. Nr 307, poz. 3195, § 1
pkt 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń - 4,01 zł od 1 m 2
powierzchni użytkowej”

§ 1. W uchwale Nr 32/257/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010 r. w

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

1)

„Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1./ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi /Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992/, 2./ dyrektywy
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe /Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999/. Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.”.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Świerczyński
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UCHWAŁA NR 3/11/10
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 2/14/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia
6 grudnia 2006 r. w sprawie okreņlenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 – t.j. z późn. zm./ art. 6a ust.11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 - t.j.
z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 - t.j.
1)

„Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1./ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów trans-

z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Miejska
uchwala co nastepuje:
portu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi /Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992/, 2./ dyrektywy
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe /Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999/. Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.”.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

§ 1. W Uchwale Nr 2/14/06 Rady Miejskiej
w Małogoszczu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 do uchwały określający wzór
informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego otrzymuje brzmienie
określone w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2) Załącznik Nr 2 do uchwały określający wzór
deklaracji na podatek od nieruchomości
otrzymuje brzmienie określone w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) W § 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dopisuje wyrażenie w brzmieniu:
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Poz. 168

„oraz wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości „Dane o zwolnieniach
podatkowych w podatku od nieruchomości”
stanowiący załącznik Nr 2A do niniejszej
uchwały”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Świerczyński

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 3/11/10
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 3/11/10
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13
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Załącznik nr 2a
do uchwały nr 3/11/10
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
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UCHWAŁA NR LX/376/10
RADY MIASTA W POŁAŃCU
z dnia 11 listopada 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Połańcu z siedzibą przy ul. Ruszczańskiej 3
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.1)) i art. 11 i art. 39 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r.
Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) Rada Miejska
w Połańcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się następujące zmiany w
Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu
przyjęte na mocy Uchwały Nr Nr XVI / 7 / 2010
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Zdrowia
w Połańcu z dnia 01 października 2010 roku w
sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Pu1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz.
142 i 146, Nr 40 poz. 230
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz.
1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290 oraz z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056, Nr 234 poz.1570, oraz z 2009 r. Nr 19
poz.100, Nr 76 poz.641, Nr 98 poz.817, Nr 157 poz.1241,
Nr 219 poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 107 poz.679

blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Zdrowia w Połańcu:
1) § 9 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Przychodnia
udziela podstawowych i specjalistycznych
świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie
zdrowia w zakresie:
a) podstawowej opieki zdrowotnej
b) stomatologii zachowawczej
c) rehabilitacji medycznej
d) neurologii
e) reumatologii
f) chorób metabolicznych
g) ginekologii i położnictwa
h) medycyny szkolnej
i) innych działań medycznych wynikających
z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania
2) § 9, pkt.2 p.pkt o brzmieniu: „badanie, porada lekarska i leczenie ambulatoryjne specjalistyczne w ramach ginekologii i położnictwa”
otrzymuje brzmienie: „badanie, porada lekarska i leczenie ambulatoryjne specjalistyczne w ramach ginekologii i położnictwa,
neurologii, chorób metabolicznych, reumatologii, rehabilitacji”
3) § 10, pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „W skład
Przychodni wchodzą następujące komórki
organizacyjne:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

-

Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej –
samodzielne stanowisko
Pielęgniarka koordynująca – samodzielne
stanowisko
Specjalista ds. organizacyjno-kadrowych
i rozliczeń z NFZ – samodzielne stanowisko
Główny Księgowy – samodzielne stanowisko
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Jakością – stanowisko nieetatowe
Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki
Zdrowotnej
Poradnia dla Dzieci
Rejestracja Ogólna
Gabinet Ultrasonograficzny
Gabinet Zabiegowy wraz z Gabinetem EKG
Punkt Szczepień
Gabinet Medycyny Szkolnej przy Szkole
Podstawowej w Połańcu
Gabinet Medycyny Szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Połańcu
Gabinet Medycyny Szkolnej przy Zespole
Szkół Średnich w Połańcu
Gabinet Medycyny Szkolnej przy Szkole
w Ruszczy
Gabinet Położnej
Środowiskowo-Rodzinnej
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Poradnia Chorób Metabolicznych
Poradnia Neurologiczna
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-

Poradnia Reumatologiczna
Poradnia Rehabilitacyjna
Poradnia Stomatologiczna wraz ze Szkolnym Gabinetem Stomatologicznym w
Szkole Podstawowej w Połańcu
- Pracownia (Gabinet) Rehabilitacji Medycznej
- Obsługa techniczno-gospodarcza.”
4) § 11, pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „Dyrektor
wykonuje swoje zadania przy pomocy: a) Zastępcy Dyrektora ds. opieki zdrowotnej, b)
Pielęgniarki koordynującej, c) Głównego
Księgowego, d) Specjalisty ds. organizacyjno
– kadrowych i rozliczeń z NFZ e) Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością”
5) Zmienia się Załącznik nr 1 do Statutu Schemat Organizacyjny SP ZOZ Przychodnia
Zdrowia w Połańcu – w brzmieniu jak w załączniku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała wymaga ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Stanisław Lolo

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13
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Załącznik do uchwały nr LX/376/10
Rady Miasta w Połańcu
z dnia 11 listopada 2010 r.

169

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13
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UCHWAŁA NR XVI/11/2010
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/3/2005 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2005 r.
w sprawie okreņlenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Działając na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,
Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.
1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457;
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007
r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.
1218, z 2008 r. Nr180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458
oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 57 poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106
poz. 675), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz.969; z 2005 r. Nr 143
poz.1199; z 2006 r. Nr 191 poz.1412, Nr 249
poz.1825, Nr 245 poz.1775; z 2007 r. Nr 109
poz.747; z 2008 r. Nr 116 poz.730, Nr 237
poz.1655; z 2009 r. Nr 56 poz.458, z 2010 r. Nr 96
poz.620), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96
poz. 620, Nr 225 poz.1461), art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz.1682,
Nr 216 poz.1826; z 2005 r. Nr 164 poz.1365,
Nr 179 poz.1484, Nr 143 poz.1199; z 2006 r.
Nr 249 poz.1825, Nr 245 poz.1775; z 2008 r.
Nr 116 poz.730; z 2009 r. Nr 56 poz.458; z 2010 r.

Nr 96 poz.620) Rada Miejska w Starachowicach
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść załączników Nr 1
i Nr 2 wyszczególnionych w § 1 i § 2 uchwały
Nr XIV/3/2005 Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 19 grudnia 2005 r.
Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały zawiera wzór informacji w sprawie podatku od
nieruchomości, rolnego, leśnego,
Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały zawiera wzór deklaracji na podatek od nieruchomości.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
§ 3. Uchwała zostaje ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Rafalski

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XVI/11/2010
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/11/2010
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
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UCHWAŁA NR III/10/2010
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II/6/2010 Rady Gminy w Brodach
z dnia 06 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – tekst
jednolity, z późniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), Rada
Gminy w Brodach uchwala co następuje:

zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 1,30 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. W uchwale Nr II / 6 / 2010 Rady Gminy
w Brodach z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zmienia się treść w § 1 pkt. 2 lit. d,
która otrzymuje nowe brzmienie:
„d) związanych z powadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż Jerzy Stąporek

171

172
172

UCHWAŁA NR II/4/2010
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnoņć pożytku publicznego w roku 2011
Na podstawie art.5a ust.1 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873
z późn .zm.), art.18 ust. 2 pkt.15, art.41 ust. 1 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się Program współpracy
Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarzą-

dowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2011
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Korczynie:
mgr Paweł Kulik

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13
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Załącznik do uchwały nr II/4/2010
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 13 grudnia 2010 r.
Program współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalnoņć pożytku publicznego w roku 2011.
§ 1.1. Program współpracy Gminy Nowy
Korczyn z organizacjami pozarządowymi, działającymi na jej terenie lub na rzecz jego mieszkańców, stanowi element polityki społeczno–
finansowej Gminy
§ 2. Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze szczególnym uwzględnieniem w roku
2011 zadań
1) ratownictwa i ochrony ludności,
2) profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom
społecznym
3) ochrona i promocja zdrowia,
4) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
5) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
6) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
7) działalność charytatywna i pomoc społeczna,
8) ekologia i ochrona środowiska.
§ 3. Zadania wymienione w § 2. ust.1
obejmują w szczególności:
1. prowadzenie programów edukacyjnych oraz
organizowanie konkursów o tematyce przeciwpożarowej, przyrodniczej i środowiskowej,
2. propagowanie wiedzy ekologicznej, wydawanie materiałów informacyjno-szkoleniowych,
3. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,
4. organizacja imprez kulturalnych, zawodów,
turniejów sportowych,
5. organizowanie i prowadzenie sportowych
zajęć pozalekcyjnych,
6. bieżące utrzymanie i poprawę stanu technicznego istniejącej bazy sportowej,
7. organizowanie spektakli teatralnych i tanecznych,
8. organizowanie plenerów, wystaw, konkursów, warsztatów i przeglądów twórczości artystycznych,
9. wspieranie działalności wydawniczej,
10. organizowanie imprez kulturalnych, w tym
szczególnie imprez cyklicznych:
- „Buskie spotkania z folklorem” - przegląd
regionalny
- „Sobótki” - impreza plenerowa,
- „Kingonalia” - impreza jubileuszowa plenerowa.
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- „Dożynki Gminne” - festyn plenerowy
11. produkowanie i opracowywanie materiałów
audiowizualnych promujących Gminę Nowy
Korczyn i region.
12. wspieranie akcji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,
13. realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
14. organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki
uzależnień oraz przemocy w rodzinie,
15. wspieranie działalności punktu konsultacyjnego prowadzącego zajęcia kształtujące życie w abstynencji oraz świadczenie w tym
zakresie poradnictwa.
§ 4.1. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 2 ust. 1 może mieć
formy:
1) wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
2) wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
3) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, np.
konsultacje, szkolenia, konferencje,
4) udzielanie informacji o innych niż budżet
Gminy źródłach dofinansowania inicjatyw
organizacji pozarządowych,
5) udostępnianie informacji o projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe,
6) wspieranie działań organizacji pozarządowych, mających na celu propagowanie
wśród mieszkańców gminy Nowy Korczyn
idei integracji europejskiej.
2. W celu realizacji zadań, o których mowa
w ust. 1 Wójt Gminy ma prawo tworzenia
wspólnych zespołów o charakterze doradczym
i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli:
organizacji
pozarządowych,
Rady
Gminy
i Urzędu Gminy Nowy Korczyn.
§ 5. Wspieranie oraz powierzanie zadań
z zakresu ujętego w § II. odbywa się w trybie
otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ogłaszanych i przeprowadzanych
przez Wójta Gminy, chyba, że przepisy odrębne
przewidują inny tryb zlecenia.
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UCHWAŁA NR II/5/2010
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
oraz ust. o finansach publicznych z dnia
27 sierpnia 2009 r (Dz. U. Nr 157 poz.1240)
art. 211, art. 212 art.217, art 219, art 235, art.236,
art 257, art 258. Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 3. Zmniejsza się wydatki:
Dział 010 Rozdział 01095§ 4210 o kwotę: 5 500 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 921Rozdział 92105§ 4270 o kwotę: 5 500 zł
§ 4. Zmniejsza się wydatki:
Dział 750 Rozdział 75023§ 4010 o kwotę: 16 964 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 854Rozdział 85415§ 3240 o kwotę: 16 964 zł

§ 1. Zmniejsza się dochody:
Dział 010 Rozdział 01095 § 2330 o kwotę: 19 500 zł
Zmniejsza się wydatki:
Dział 010 Rozdział 01095 § 4210 o kwotę: 19 500 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 2. Zwiększa się dochody:
Dział 921 Rozdział 92105 § 2330 o kwotę: 19 500 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 921 Rozdział 92105 § 4270 o kwotę: 19 500 zł
173

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Korczynie:
mgr Paweł Kulik

174
174

UCHWAŁA NR III/13/2010
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
oraz ust. o finansach publicznych z dnia
27 sierpnia 2009 r (Dz. U. Nr 157 poz.1240)
art. 211, art. 212 art.217, art 219, art 235, art.236,
art 257, art 258. Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się wydatki:
Dział 750 Rozdział 75023 § 4010 o kwotę: 25 000 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 754 Rozdział 75412 § 4510 o kwotę: 25 000 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki:
Dział 750Rozdział 75023 § 4580 o kwotę: 98 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 754 Rozdział 75412 §4580 o kwotę: 98 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
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Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Korczynie:
mgr Paweł Kulik
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UCHWAŁA NR IV/14/2010
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
oraz ust. o finansach publicznych z dnia
27 sierpnia 2009 r (Dz. U. Nr 157 poz.1240)
art. 211, art. 212 art.217, art 219, art 235, art.236,
art 257, art 258. Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody:
Dział 010 Rozdział 01028 § 2440 o kwotę: 10 000 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 010 Rozdział 01028 § 4270 o kwotę: 10 000 zł
§ 2. Zmniejsza się wydatki:
Dział 756 Rozdział 75647 § 4750 o kwotę: 4 000 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 010 Rozdział 01028 § 4270 o kwotę: 4 000 zł
§ 3. Zwiększa się dochody:
Dział 801 Rozdział 80101 § 0970 o kwotę:
3 341,52 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 801 Rozdział 80101 § 4210 o kwotę:
3 241,52 zł
§ 4270 o kwotę: 100, 00 zł
§ 4. Zwiększa się dochody:
Dział 801 Rozdział 80178 § 0970 o kwotę:
281 225,15 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 801 Rozdział 80178 § 4210 o kwotę:
281 225,15 zł

§ 5. Zmniejsza się wydatki:
Dział 853 Rozdział 85395 § 4117 o kwotę:
1 155,69 zł
§ 4119 o kwotę: 61,19 zł
§ 4127 o kwotę: 177, 75 zł
§ 4129 o kwotę: 9,40 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 853 Rozdział 85395 § 4017 o kwotę:
1 333,44 zł
§ 4019 o kwotę: 70,59 zł
§ 6. Zmniejsza się wydatki:
Dział 750 Rozdział 75011 § 4010 o kwotę: 25 000 zł
75023 § 4010 o kwotę: 25 000 zł
§ 4170 o kwotę: 10 000 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 400 Rozdział 40002 § 2650 o kwotę: 60 000 zł
§ 7. Załącznik numer 3 do uchwały Rady
Gminy Nowy Korczyn numer LII/282/2010 z dnia
8 listopada 2010 roku otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej
uchwały.
§ 8. Załącznik numer 12 do uchwały Rady
Gminy Nowy Korczyn numer XXXXII/211/2010 z
dnia 31 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej
uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Korczynie:
mgr Paweł Kulik
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Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/14/2010
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.
1.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/14/2010
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Dotacje przedmiotowe w 2010 r.
1.

175
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UCHWAŁA NR 18/IV//10
RADY GMINY OLEŅNICA
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 247/XLVII/10
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675)
i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz.
620) Rada Gminy uchwala co następuje:
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z
20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.
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§ 1. Rada Gminy postanawia zmienić
uchwałę nr 247/XLVII/10 z dnia 8 listopada 2010
roku w ten sposób, że:
§ 1 pkt. 2 lit. d otrzymuje nowe brzmienie:
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń
– 3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Poz. 176,177

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia roku podatkowego 2011.
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY:
mgr Krzysztof Ratusznik

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega
zmianie.
176
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UCHWAŁA NR XL/185/2010
RADY GMINY W OPATOWCU
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) i art. 211, art. 212 ust 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy
na 2010 rok o kwotę 13 810 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy
na 2010 rok o kwotę 13 810 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.1. W uchwale Nr XXXII/154/2010 Rady
Gminy w Opatowcu z dnia 29 stycznia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010
rok § 7 otrzymuje brzmienie „§ 7 Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury w kwocie
91 437 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. W uchwale Nr XXXVIII/172/2010 Rady
Gminy w Opatowcu z dnia 10 września 2010
roku w sprawie zmiany budżetu gminy na
2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.
2) Załącznik Nr 4a „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3a
do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy W Opatowcu:
Andrzej Malec
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XL/185/2010
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 9 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XL/185/2010
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 9 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XL/185/2010
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 9 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 3a
do uchwały nr XL/185/2010
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 9 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XL/185/2010
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 9 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR XL/188/2010
RADY GMINY W OPATOWCU
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art.9a ust.15 ustawy z dnia
10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2010 r. Nr 125,
poy. 842 - oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym –
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz..159 ze zmianami
uchwla się co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Opatowiec, uchwala się
tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w
rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

§ 2.1. Zespół interdyscyplinarny powinien
składać się z minimum 10 osób
1)
2)
3)
4)

2. W skład zespołu wchodzą:
Przewodniczący zespołu;
Zastępca przewodniczącego;
Sekretarz zespołu;
Członkowie zespołu.

3. Do prac zespołu interdyscyplinarnego
powołani zostaną przedstawiciele następujących
instytucji i organizacji działających na terenie
Gminy Opatowiec, a w szczególności:
1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu –
minimum 1 przedstawiciel;
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Opatowcu – minimum
1 przedstawiciel
3) Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy
Wielkiej – Posterunek w Bejscach – minimum
1 przedstawiciel
4) Jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Opatowiec – minimum 3 przedstawicieli;
5) Samorządowego
Zakładu
Podstawowej
Opieki Zdrowotnej-Ośrodek Zdrowia w Opatowcu – minimum 1 przedstawiciel
6) Organizacji pozarządowych – minimum
1 przedstawiciel
7) Urzędu Gminy Opatowiec – minimum
1 przedstawiciel
8) Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Kazimierzy W – minimum 1 przedstawiciel
4. W uzasadnionych przypadkach Wójt
Gminy Opatowiec może poszerzyć skład zespołu
interdyscyplinarnego o podmioty, o których
mowa w art.9a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych
ustaw.
§ 3. Przedstawicieli poszczególnych instytucji do pracy w zespole interdyscyplinarnym
powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.
§ 4. Zespół interdyscyplinarny powoływany jest na okres 4 lat.
§ 5.1. Zadania zespołu interdyscyplinarnego wynikają z art.9b ust.2 ustawy z dnia
10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.
2. Szczegółowy zakres prac zespołu, w tym
kompetencje przewodniczącego oraz sekretarza
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Poz. 178

zespołu zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Opatowiec w
drodze zarządzenia.
§ 6. Zespół interdyscyplinarny działa na
podstawie porozumień zawartych pomiędzy
Wójtem Gminy Opatowiec a jednostkami delegującymi poszczególnych członków zespołu.
§ 7.1. Siedziba zespołu interdyscyplinarnego mieści się w Urzędzie Gminy w Opatowcu.
2. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek
Pomocy Społecznej w Opatowcu.
§ 8.1. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na 4 letnią kadencję
na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego
członków większością głosów w głosowaniu
jawnym.
2. Na wniosek przewodniczącego zespołu,
podczas pierwszego posiedzenia zespołu, dokonuje się wyboru zastępcy przewodniczącego
zespołu oraz sekretarza zespołu spośród pozostałych członków zespołu większością głosów
w głosowaniu jawnym.
§ 9.1. Wójt Gminy Opatowiec może odwołać członka zespołu interdyscyplinarnego przed
upływem kadencji w następujących sytuacjach:
1) na wniosek członka,
2) na wniosek instytucji, która go delegowała
do pracy w zespole interdyscyplinarnym,
3) na wniosek przewodniczącego zespołu
w uzasadnionych przypadkach.
2. Tryb odwołania z funkcji przewodniczącego zespołu, zastępcy przewodniczącego zespołu oraz sekretarza zespołu określa regulamin
organizacyjny zespołu.
§ 10.1. Pracami zespołu interdyscyplinarnego kieruje przewodniczący zespołu, a gdy jest
to niemożliwe – zastępca przewodniczącego lub
sekretarz.
2. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w miarę potrzeb lub na
wniosek przynajmniej połowy członków zespołu,
jednak nie rzadziej, niż raz na trzy miesiące.
3. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący zespołu, a gdy jest to niemożliwe – zastępca przewodniczącego lub sekretarz.

Dziennik Urzędowy
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4. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć
grupy robocze w celu rozwiązywania indywidualnych problemów zwiazanych z występowaniem przemocy w rodzinie.

Poz. 178,179

2) do 31 stycznia roku następującego po roku,
którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie roczne.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Opatowiec.

5. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych wykonują zadania w ramach
obowiązków służbowych lub zawodowych, bądź
społecznie.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

6. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego zobowiazany jest do przedkładania
Wójtowi Gminy sprawozdań z pracy zespołu w
terminach:
1) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie półroczne;

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu:
Andrzej Malec

178

179
179

UCHWAŁA NR III/4/2010
RADY GMINY W OPATOWCU
z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze
zmianami) i art. 211, art. 212 ust 1 pkt.2, art. 236
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec:
Michał Szczerba

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 679 –

Poz. 179

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/4/2010
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 13 grudnia 2010 r.

179

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 680 –

Poz. 179

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 681 –

Poz. 180

180
180

UCHWAŁA NR IV/12/2010
RADY GMINY W OPATOWCU
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591
ze zmianami) i art. 211, art. 212 ust 1 pkt 1, 2,
art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy
na 2010 rok o kwotę 1469 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy
na 2010 rok o kwotę 1 469 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu:
Michał Szczerba
Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/12/2010
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 682 –

Poz. 180

Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/12/2010
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 29 grudnia 2010 r.

180

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 683 –

Poz. 180

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 684 –

Poz. 180,181

181
181

UCHWAŁA NR IV/14/2010
RADY GMINY W OPATOWCU
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie okreņlenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami ) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969
z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96,
poz. 620 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:
a) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały;
b) określa się wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały;
c) określa się wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek od nieruchomości –
„Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:
a) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
b) określa się wzór deklaracji na podatek rolny
stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej
uchwały;
c) określa się wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku
rolnym”, stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

– 685 –

Poz. 181

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:
a) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
b) określa się wzór deklaracji na podatek leśny
stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej
uchwały;
c) określa się wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym”,
stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXI/101/2008
Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 listopada
2008r. w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu:
Michał Szczerba

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 686 –

Poz. 181

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/14/2010
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 687 –

Poz. 181

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 688 –

Poz. 181

Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/14/2010
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 689 –

Poz. 181

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 690 –

Poz. 181

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/14/2010
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 691 –

Poz. 181

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 692 –

Poz. 181

Załącznik nr 4
do uchwały nr IV/14/2010
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 693 –

Poz. 181

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 694 –

Poz. 181

Załącznik nr 5
do uchwały nr IV/14/2010
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 695 –

Poz. 181

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 696 –

Poz. 181

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 697 –

Poz. 181

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 698 –

Poz. 181

Załącznik nr 6
do uchwały nr IV/14/2010
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 699 –

Poz. 181

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 700 –

Poz. 181

Załącznik nr 7
do uchwały nr IV/14/2010
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 701 –

Poz. 181

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 702 –

Poz. 181

Załącznik nr 8
do uchwały nr IV/14/2010
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 703 –

Poz. 181

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 704 –

Poz. 181

Załącznik nr 9
do uchwały nr IV/14/2010
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 29 grudnia 2010 r.

181

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 705 –

Poz. 182

182
182

UCHWAŁA NR 63/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 24 listopada 2010 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw
(sprawozdawca), Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona
Kudła, Joanna Marczewska, Ewa Midura, Ireneusz
Piasecki, Zbigniew Rękas
na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 w związku
z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 557 z późn. zm.)
w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
postanawia
1) stwierdzić nieważność w części załącznika
Nr 1 do uchwały Nr III/8/2010 Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia
30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2010 rok i skreślić załącznik Nr 1 przedmiotowej uchwały,
2) ustalić budżet w części objętej nieważnością
poprzez zmniejszenie wydatków w budżecie
w dziale 900, rozdz. 90002, § 4210 o kwotę 906 zł.

Uzasadnienie
Uchwała Nr III/8/2010 Zgromadzenia Związku
Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 30 września
2010 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na
2010 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 1 października
2010 roku i została objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z późn. zm.). W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach stwierdziło, że została ona podjęta z naruszeniem prawa polegającym na naruszeniu zasady równowagi budżetowej. W § 1 pkt 1 przedmiotowej uchwały Zgromadzenie Związku dokonało zmian w budżecie
poprzez zmniejszenie przychodów o kwotę 906 zł

w § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych. Zmniejszenie
przychodów spowodowało brak możliwości sfinansowania wydatków na kwotę 906 zł. Kolegium Izby w dniu 27 października 2010 roku
wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały Nr III/8/2010 Zgromadzenia Związku wskazując nieprawidłowość i sposób usunięcia polegający na dokonaniu zmian
w budżecie skutkujących doprowadzeniem
do równowagi budżetowej w terminie do dnia
21 listopada 2010 roku.
Zgromadzenie Związku nie usunęło nieprawidłowości w sposób wskazany w uchwale
Nr 59/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
W związku z powyższym Kolegium postanowiło
jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-

nego w Kielcach za pośrednictwem Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie
30 dni od dnia doręczenia.
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa

182

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 706 –

Poz. 183

183
183

UCHWAŁA NR 66/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważnoņci w częņci uchwały Nr XLVIII/67/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Daleszyce
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła, Joanna
Marczewska (sprawozdawca), Ewa Midura,
Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas
na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 w związku
z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach

postanawia
stwierdzić nieważność w części uchwały
Nr XLVIII/67/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z
dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Daleszyce tj. pkt 19 w załączniku Nr 1 do uchwały
„Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem
uchwały budżetowej Miasta i Gminy Daleszyce”
z powodu naruszenia art. 239 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz z powodu naruszenia § 137 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U.02.100.908)

Uzasadnienie
Uchwała Nr XLVIII/67/2010 Rady Miejskiej
w Daleszycach z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Miasta i Gminy Daleszyce wpłynęła
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
w dniu 4 listopada 2010 roku i na podstawie
art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 z późn. zm.)
została objęta postępowaniem nadzorczym.
W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium Izby stwierdziło, co następuje:
Rada Miejska w załączniku Nr 1 do badanej uchwały
pn. „Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Daleszyce” określiła w pkt 19, że Rada Miejska w terminie
do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy
podejmuje uchwałę budżetową na przyszły rok.
Termin określony do podjęcia uchwały budżetowej
przez organ stanowiący w uchwale jest powtórzeniem terminu określonego w art. 239 ustawy o
finansach publicznych, co więcej jest to skrócenie

terminu określonego przez ustawodawcę we
wskazanym przepisie, do czego organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego nie posiada
kompetencji. Ponadto zgodnie z § 137 zawartym w
Dziale VI „Projekty aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym (uchwał i zarządzeń)” Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”
(Dz.U.02.100.908) w uchwale i zarządzeniu nie powtarza się przepisów ustaw, ratyfikowanych umów
międzynarodowych i rozporządzeń, co ma odniesienie do pkt 19 Załącznika Nr 1 do badanej uchwały.
Ponadto Kolegium Izby wskazuje, że wymieniony w podstawie prawnej art. 53 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
nie ma zastosowania do uchwały podejmowanej
przez gminę. Natomiast art. 53 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) został
uchylony z dniem 1.01.2010r.
Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium orzekło
jak w sentencji.

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

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Kielcach za pośrednictwem Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa

183

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 13

– 707 –

Poz. 184

184
184

UCHWAŁA NR 73/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważnoņci w częņci Uchwały Nr LIV/456/10 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 3 listopada 2010 r. dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomoņci
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika
Dębowska-Sołtyk
(sprawozdawca),
Iwona Kudła, Joanna Marczewska, Ewa Midura,
Zbigniew Rękas
na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 18
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

postanawia
stwierdzić nieważność Uchwały Nr LIV/456/10
Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 listopada
2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w części tj. § 1 z powodu naruszenia
art. 217 Konstytucji RP i art. 7 ust 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r, o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r, Nr 95, poz.
613 z późn. zm. )

Uzasadnienie
Uchwała Nr LIV/456/10 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Zespół
Zamiejscowy w Sandomierzu w dniu 15 listopada 2010 roku i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr
55, poz.577 z późn. zm.) została objęta postępowaniem nadzorczym.
W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium Izby stwierdziło, że Rada Miasta w § 1 ust 1
uchwały zwolniła od podatku od nieruchomości
budynki lub ich części oraz grunty stanowiące własność (współwłasność) komunalną. Poprzez sformułowanie „własność komunalna” dokonano
jednoznacznego wskazania podmiotu którego dotyczy zwolnienie, gdyż zgodnie z art. 43 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. z 2001 r., Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn.
zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne
prawa majątkowe należące do poszczególnych
gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych
osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Rada Miasta dokonała więc zwolnienia przedmiotowo–podmiotowego. Dokonując tego rodzaju
zwolnienia Rada Miasta naruszyła art. 217 Konstytucji RP, zgodnie z którym, uprawnienie ( kompetencję) do stanowienia kategorii podmiotów zwolnionych od podatków posiada tylko ustawodawca.
Kompetencji takiej nie posiada natomiast organ
stanowiący gminy. Na gruncie art. 217 Konstytucji
RP jak również art. 7 ust 3 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić
jedynie zwolnienia przedmiotowe.
Stanowisko o niedopuszczalności stanowienia przez
rady gmin zwolnień o charakterze podmiotowo–
przedmiotowym zostało wyrażone w orzeczeniach
sądów administracyjnych w tym zakresie m.in.
w wyroku NSA z dnia 14.08.2007r, II FSK 910/06,
wyroku WSA w Warszawie z dnia 23.04.2008 r.,
III SA /Wa 441/08, wyroku WSA w Gorzowie Wlkp.
z dnia 30.06.2010 Nr I SA/Go 472/10.
Kolegium w zakresie stwierdzenia nieważność
§ 1 pkt 2 uznało iż pozostawienie tego zapisu, po
stwierdzenie nieważności § 1 pkt 1 jest bezprzedmiotowe.
Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Orzekło
jak w sentencji.

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

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Kielcach za pośrednictwem Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa
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ZARZĄDZENIE NR 6/2011
PREZYDENTA MIASTA KIELCE
z dnia 3 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia ņredniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo–
wychowawczych na terenie Miasta Kielce w 2011 roku
Na podstawie art. 86 ust. 7, ust. 7a
w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

5) Rodzinny Dom Dziecka Nr 3, ul. Pomorska 119
- kwota 2815 zł.
6) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, Al. Górników
Staszicowskich 93 - kwota 2801 zł.
7) Niepubliczna Placówka Rodzinna Nr 1,
ul. Struga 1/1 - kwota 2805 zł.
8) Placówka Opieki Doraźnej „Azyl”, ul. Kołłątaja 4
- kwota 5767 zł.

§ 1. Ustala się w 2011 roku średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w niżej wymienionych placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie Miasta Kielce:
1) Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Nr 1
im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk”,
ul. Toporowskiego 12 - kwota 4386 zł.
2) Dom dla Dzieci, Os. Na Stoku 42a - kwota
4322 zł.
3) Zespół Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych „Dobra Chata”, ul. Sandomierska 126 kwota 4470 zł.
4) Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, ul. Nowowiejska 14
- kwota 3085 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się
Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu,
w którym zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Prezydent Miasta:
Wojciech Lubawski
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ZARZĄDZENIE NR 7/2011
PREZYDENTA MIASTA KIELCE
z dnia 3 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia ņredniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek
z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2011
Na podstawie art. 86 ust. 7, ust. 7a,
w związku z art. 97 ust. 4 i art. 6 pkt 15 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi
zmianami) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się w 2011 roku średni miesięczny koszt utrzymania osoby w Domu dla
Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
w Kielcach, ul. Słoneczna 9 w kwocie 2547 zł.
186

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się
Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu,
w którym zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Prezydent Miasta:
Wojciech Lubawski
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II
z dnia 13 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Sandomierskiego
Na podstawie art. 182 i art. 183 w związku
z art. 194 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176,
poz. 1190) podaje się do publicznej wiadomości
wyborców, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego nastąpiła zmiana w składzie

Uchwałą Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia
2010 r. Rada Powiatu w Sandomierzu stwierdziła, że w miejsce wygasłego mandatu radnym
został Mieczysław Sawa kandydat z tej samej
listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.
Obwieszczenie podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie Okręgu
Wyborczego Nr 2 utworzonego dla wyboru Rady
Powiatu Sandomierskiego.

Rady Powiatu Sandomierskiego
w Okręgu Wyborczym Nr 2
Uchwałą Nr II/9/2010 z dnia 15 grudnia
2010 r. Rada Powiatu w Sandomierzu stwierdziła
wygaśnięcie mandatu radnego Marka Łukaszka,
wybranego z listy Nr 2 - Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo Ludowe, wskutek wyboru
na wójta.

Komisarz Wyborczy w Kielcach II:
Artur Adamiec
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II
z dnia 13 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Sandomierskiego
Na podstawie art. 182 i art. 183 w związku
z art. 194 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176,
poz. 1190) podaje się do publicznej wiadomości
wyborców, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego nastąpiła zmiana w składzie
Rady Powiatu Sandomierskiego
w Okręgu Wyborczym Nr 3
Uchwałą Nr II/10/2010 z dnia 15 grudnia
2010 r. Rada Powiatu w Sandomierzu stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Krzysztofa
Tworka, wybranego z listy Nr 13 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Region, wskutek wyboru
na wójta.
188

Uchwałą Nr III/16/2010 z dnia 29 grudnia
2010 r. Rada Powiatu w Sandomierzu stwierdziła, że w miejsce wygasłego mandatu radnym
został Jan Lucjan Curyło kandydat z tej samej
listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.
Obwieszczenie podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie Okręgu
Wyborczego Nr 3 utworzonego dla wyboru Rady
Powiatu Sandomierskiego.
Komisarz Wyborczy w Kielcach II:
Artur Adamiec
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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 NBP O/O w Kielcach,
Nr 67 1010 1238 0853 4222 3100 0000 Dziennik w Internecie – http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350
w godzinach pracy Urzędu
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