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UCHWAŁA NR VIII/40/2011
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )
art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan
towych odpowiednio:
- w dziale 754 rozdział 754
o kwotę 18 538 zł,
- w dziale 758 rozdział 758
o kwotę 5 000 zł
- w dziale 851 rozdział 851
o kwotę 3 500 zł,
- w dziale 851 rozdział 851
o kwotę 10 000 zł.

§ 3.1. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku” do uchwały Nr V/23/2011
Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 lutego 2011
roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

18 paragraf 4810

2. Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2011
roku” do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej
w Opatowie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2011
rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.

53 paragraf 4300

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

wydatków budże95 paragraf 4300

54 paragraf 4300

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych odpowiednio:
- w dziale 854 rozdział 854 15 paragraf 3240
o kwotę 18 538 zł,
- w dziale 010 rozdział 010 10 paragraf 6050
o kwotę 5 000 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 54 paragraf 2830
o kwotę 13 500 zł.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
mgr Tomasz Staniek
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/40/2011
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/40/2011
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

1564

1564
1565

UCHWAŁA NR VI/47/2011
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 6 kwietnia 2011 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz
przyznawania nagród i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągniĉcie wysokich wyników sportowych
we współzawodnictwie miĉdzynarodowym i krajowym
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jedn. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 31 ust. 3 ustawy

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

CZĈŚĆ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Niniejsza uchwała określa: zasady
i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania
oraz wysokość stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym, ich trenerów oraz zasady i tryb
przyznawania nagród i wyróżnień.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa
jest o: 1/ stypendium to rozumie się przez to
stypendium sportowe: a) stypendium całoroczne
dla uzdolnionych sportowców – czyli pomoc
finansową, wspierającą proces całorocznego
szkolenia sportowego zawodnika, b) stypendium
celowe – czyli finansowe wsparcie udziału zawodnika lub trenera w imprezie sportowej rangi
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międzynarodowej lub krajowej, 2/ zawodniku –
należy przez to rozumieć sportowca posiadającego lub nie posiadającego licencji, nie zrzeszonego – zamieszkałego w Sandomierzu lub zrzeszonego w klubie lub stowarzyszeniu kultury
fizycznej, którego siedzibą jest Sandomierz,
3/ trenerze – rozumie się przez to osobę posiadającą odpowiedni tytuł zawodowy trenera lub
instruktora sportu, 4/ cofaniu stypendium to
rozumie się przez to również pozbawienie stypendium, 5/ nagrodzie sportowej - należy przez
to rozumieć jednorazową nagrodę finansową
lub rzeczową przyznaną za osiągnięcie przez
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zawodnika wysokiego wyniku sportowego oraz
za szczególne zasługi trenerów lub działaczy
sportowych zasłużonych w osiąganiu wysokich
wyników sportowych przez zawodników, o których mowa w pkt. 2, 6/ wyróżnieniu sportowym należy przez to rozumieć dyplom, list gratulacyjny, puchar, medal, statuetkę lub inne trofeum
sportowe przyznane za osiągnięcie przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego oraz za
szczególne zasługi trenerów lub działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu wysokich wyników sportowych przez zawodników.

CZĈŚĆ II.
STYPENDIA SPORTOWE
§ 3. Miasto Sandomierz przyznaje stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym dla zawodników nie zrzeszonych – zamieszkałych w Sandomierzu lub zrzeszonych
w klubach lub stowarzyszeniach kultury fizycznej, których siedzibą jest Sandomierz oraz ich
trenerów.
§ 4. 1. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące
warunki: 1) osiągnął wysoki wynik sportowy
a jego plany startów i przygotowań wskazują na
możliwość osiągania w przyszłości wysokich
wyników we współzawodnictwie krajowym lub
międzynarodowym, 2) jest sportowcem posiadającym lub nie posiadającym licencji, nie zrzeszonym – zamieszkałym w Sandomierzu lub zrzeszonym w klubie lub stowarzyszeniu kultury
fizycznej, którego siedzibą jest Sandomierz,
3) posiada aktualną kartę zgłoszenia lub inny
dokument uprawniający do udziału w zawodach
sportowych, 4) wywiązuje się z podstawowych
obowiązków sportowca, zobowiązuje się realizować przedłożony z wnioskiem plan startów i
przygotowań, przestrzega powszechnie obowiązujące normy społeczne, godnie reprezentuje
Sandomierz, 5) zobowiązał się do promocji Sandomierza poprzez umieszczenie herbu i nazwy
Sandomierza na swoich strojach sportowych.
2. Stypendia sportowe celowe może otrzymać
trener zawodnika spełniającego powyższe warunki, w szczególności zaś, gdy jego dotychczasowe osiągnięcia sportowe, a także plan startów
i przygotowań wskazują na możliwość osiągnięcia wysokich wyników we współzawodnictwie
krajowym lub międzynarodowym.
§ 5. 1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie, wstrzymanie i cofnięcie

stypendium sportowego są: 1) Komisja Rady
Miasta właściwa do spraw sportu, 2) kluby i
stowarzyszenia działające w oparciu o ustawę o
sporcie, 3) zawodnik, 4) inne zainteresowane
osoby. 2. Wniosek powinien zawierać: 1/ imię i
nazwisko zawodnika lub trenera, 2/ dokument
potwierdzający przynależność zawodnika lub
trenera do klubu sportowego, 3/ opis osiągnięć
sportowych zawodnika lub trenera, szczegółowo
umotywowany i udokumentowany ze wskazaniem dotychczasowych osiągnięć sportowych
kandydata we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (protokoły z zawodów,
kserokopie dyplomów, wycinki prasowe, plany
startów i przygotowań na najbliższe 12 miesięcy), 4/ zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Burmistrza Sandomierza o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie lub cofniecie stypendium. 3. Termin zgłaszania kandydatów określony zostanie każdorazowo przez Burmistrza Sandomierza, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku stypendiów celowych wnioski
należy składać najpóźniej na 21 dni przed datą
imprezy międzynarodowej lub ogólnopolskiej,
której wniosek dotyczy. 5. Wniosek o przyznanie
stypendium sportowego stanowi załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Stypendia przyznaje, wstrzymuje i
cofa Burmistrz Sandomierza na wniosek podmiotów określonych w § 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, po
zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej powołanej przez Burmistrza Sandomierza. 2. W skład
Komisji wchodzą: 1) Zastępca Burmistrza Sandomierza, 2) Przewodniczący Komisji Rady Miasta właściwej ds. sportu, 3) Kierownik Referatu
Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w
Sandomierzu, 4) Dwóch przedstawicieli sandomierskiej Rady Sportu. 3. Do zadań Komisji należy rozpatrywanie i opiniowanie wniosków
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oraz przedkładanie Burmistrzowi Sandomierza
propozycji przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych. 4. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 5. Obsługę
organizacyjną Komisji zapewnia Referat Kultury,
Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
§ 7. 1. Stypendium całoroczne dla uzdolnionych sportowców, mające charakter pomocy
indywidualnej, będzie przyznawane na okres
jednego roku (dwunastu miesięcy), a wypłacane
w wysokości od 100,00 zł do 500,00 zł w każdym
miesiącu na podstawie zawartej umowy. 2. Stypendium celowe, będzie przyznawane na częściową refundację kosztów wyjazdu wyróżnionych zawodników lub trenerów na sportową
imprezę międzynarodową lub ogólnopolską - w
wysokości nie przekraczającej kwoty – 2000,00 zł
(w przeliczeniu na jedną osobę). 3. Wysokość
oraz ilość stypendiów sportowych uzależniona
jest od kwoty zapisanej na ten cel w uchwalonym na dany rok budżecie Miasta Sandomierza.
§ 8. Burmistrz Sandomierza zawiera indywidualne umowy stypendialne, w których ustala
się szczegółowe warunki korzystania ze stypendium sportowego, w tym formy promocji Miasta
Sandomierza na arenie krajowej i międzynarodowej.
§ 9. 1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się
w następujących przypadkach: 1) zawodnik jest
czasowo niezdolny do startów lub treningów, 2)
został zawieszony w prawach zawodnika przez
organ statutowy klubu sportowego lub właściwego związku sportowego, 3) zawodnik z jakichkolwiek powodów czasowo zaprzestał startów
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lub treningów. 2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej
w ust. 1. 3. Wypłatę stypendium wznawia się po
ustaniu przyczyny.
§ 10. 1. Zawodnik może zostać pozbawiony stypendium w następujących przypadkach:
1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub
treningów, 2) zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów lub treningów,
3) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub
pozbawiony praw zawodnika, 4) zawodnik przestał być członkiem klubu lub stowarzyszenia
sportowego, mającego siedzibę i działającego
na terenie Sandomierza, 5) zawodnik swoim
nagannym lub niegodnym zachowaniem,
sprzecznym z zasadami współżycia społecznego
lub ogólnie przyjętymi obyczajami naraził na
szwank dobre imię Sandomierza ewentualnie
swojego klubu lub stowarzyszenia sportowego.
2. Trener może zostać pozbawiony stypendium,
jeżeli nie realizuje programu szkolenia zawodników lub został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
§ 11. Zawodnikowi, który jest czasowo
niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność
ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym
przez lekarza uprawnionego do orzekania o stanie zdrowia sportowców, stypendium sportowe
może być wypłacane przez okres tej niezdolności, jednak nie dłużej niż przez trzy miesiące.
§ 12. Wykaz zawodników oraz trenerów,
a także wysokość przyznanych im stypendiów
podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz
na oficjalnej stronie internetowej Miasta Sandomierza www.sandomierz.pl.

CZĈŚĆ III.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
§ 13. 1. Miasto Sandomierz przyznaje nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym dla zawodników będących czynnymi
zawodnikami klubów i stowarzyszeń sportowych, których siedzibą jest miasto Sandomierz
oraz zawodników nie zrzeszonych na stałe zamieszkałych w Sandomierzu. 2. Nagrody i wyróżnienia mogą być również przyznawane trenerom i działaczom sportowym zasłużonym
w osiąganiu wysokich wyników sportowych
przez zawodników, o których mowa w ust. 1.
§ 14. Nagrodę i wyróżnienie może otrzymać zawodnik za wysokie wyniki sportowe

we współzawodnictwie międzynarodowym i
krajowym, który: 1) jest zawodnikiem posiadającym lub nie posiadającym licencji, nie zrzeszonym – zamieszkałym w Sandomierzu lub zrzeszonym w klubie lub stowarzyszeniu kultury
fizycznej, którego siedzibą jest Sandomierz, 2)
godnie reprezentuje Sandomierz.
§ 15. 1. Uprawnionymi do zgłaszania
wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień są
podmioty określone w § 5 ust. 1. 2. Wniosek
powinien zawierać: 1/ imię i nazwisko zawodnika/trenera/działacza sportowego, 2/dokument
potwierdzający przynależność zawodnika/trenera/działacza sportowego do klubu sportowego
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– dotyczy zawodników/trenerów/ działaczy sportowych zrzeszonych w klubach, 3/ opis osiągnięć
sportowych zawodnika/trenera/działacza sportowego, szczegółowo umotywowany i udokumentowany ze wskazaniem dotychczasowych
osiągnięć sportowych kandydata we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
(protokoły z zawodów, kserokopie dyplomów,
wycinki prasowe). 3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik sportowy
został uzyskany przez zawodnika/trenera/działacza sportowego. 4. Wniosek o przyznanie
nagrody lub wyróżnienia stanowi załącznik Nr 2
do mniejszej uchwały.
§ 16. Nagrody i wyróżnienia przyznaje
Burmistrz Sandomierza z własnej inicjatywy lub
na wniosek podmiotów, o których mowa w § 5
ust. 1, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej powołanej przez Burmistrza Sandomierza, o której mowa w § 6.
§ 17. 1. Jednorazowa nagroda finansowa
dla zawodnika/trenera/działacza sportowego nie
może przekroczyć 2000,00 zł. 2. Wartość nagrody
rzeczowej nie może przekroczyć 2000,00 zł.
3. Wysokość oraz ilość nagród i wyróżnień uzależniona jest od kwoty zapisanej na ten cel
w uchwalonym na dany rok budżecie Miasta
Sandomierza.

Poz. 1564

§ 18. W jednym roku zawodnik/trener/
działacz sportowy może otrzymać tylko jedną
nagrodę.
§ 19. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych przyznaje się jedną
nagrodę.
§ 20. Traci moc Uchwała Nr XI/89/2007
Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2007 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz
finansowania sportu kwalifikowanego oraz
Uchwała Nr XI/90/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień miasta Sandomierza
za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
we
współzawodnictwie
międzynarodowym
i krajowym.
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Sandomierza.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta:
Janusz Sochacki

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13268 –

Poz. 1564

Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/47/2011
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13269 –

Poz. 1564

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13270 –

Poz. 1564

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13271 –

Poz. 1564

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13272 –

Poz. 1564

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/47/2011
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13273 –

Poz. 1565

1565
1566

UCHWAŁA NR VII/27/2011
RADY GMINY BODZECHÓW
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajĉcie 1m2 pasa drogowego dla dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40
ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8
i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007
roku nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dla dróg gminnych stawki
za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,

utrzymaniem i ochroną dróg zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy:
Władysława Ćwik
Załącznik do uchwały nr VII/27/2011
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 31 marca 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13274 –

Poz. 1566

1566
1567

UCHWAŁA NR VI/34/2011
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie zasad odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez punkty przedszkolne
prowadzone przez gminĉ Fałków
Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1
pkt. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,
ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust.2
pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje
dzieci w wieku 3-5 lat.
§ 2. Usługi świadczone przez Punkty
Przedszkolne prowadzone przez Gminę Fałków
w zakresie podstawy programowej określonej
przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z 2009r., Nr 4, poz. 17)
są realizowane:
1) bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie,
2) odpłatnie ponad podstawę programową
w wymiarze 3 godzin dziennie.
§ 3. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia w zakresie
przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą koszty następujących zajęć opiekuńczowychowawczych oraz dydaktycznych:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające
rozwój umysłowy dziecka,
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne
uzdolnienia,
4) gry i zabawi ruchowe, wspomagające rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka,
5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka.
§ 4.1. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę zegarową korzystania dziecka
ze świadczeń przekraczających 5 godzin,

o których mowa w § 2 ustala się w wysokości
3 zł (słownie zł: trzy).
2. Wielkość grupy w której dzieci korzystają ze świadczeń przekraczających 5 godzin,
o których mowa w § 3 ustala się w ilości min.
15 dzieci.
3. W przypadku nieobecności dziecka
w przedszkolu ponad 50% dni, opłata o której
mowa w § 4 ust. 2 i 3 podlega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień nieobecności.
4. Należność jest regulowana w terminie
do 15 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.
§ 5. Odpłatność za wyżywienie dzieci jest
niezależna od opłaty za świadczenia dodatkowe
określone w § 4.
§ 6. Dopuszcza się organizację zajęć dodatkowych odpłatnych i nieodpłatnych w punktach przedszkolnych. Zajęcia odpłatne organizowane są na wniosek rodziców, pod warunkiem
ponoszenia kosztów tych zajęć przez rodziców.
§ 7. Dzieci zamieszkałe na terenie innych
gmin mogą uczęszczać do punktów przedszkolnych prowadzonych przez gminę w miarę wolnych miejsc.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy
w Fałkowie i szkołach podstawowych na terenie
gminy Fałków.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13275 –

Poz. 1567

1567
1568

UCHWAŁA NR VI /35/2011
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2011 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.)
art. 211, art. 212, art. 214, art. 233, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) Rada Gminy w Fałkowie uchwala,
co następuje:
W uchwale Nr IV/23/2011 Rady Gminy
w Fałkowie z dnia 21 lutego 2011 roku dokonuje
się następujących zmian:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe
o kwotę – 0,05 zł
Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę
– 0,05 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
– 900 255,58 zł
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę
– 900 255,58 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet po zmianach:
Dochody – 12 549 859,00 zł
Wydatki – 19 456 451,00 zł
§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
6 906 592,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie – 5 916 280,00 zł
2) pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej – 990 312,00 zł.

1) sfinansowanie
przejściowego
deficytu
budżetu w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł,
w tym:
a) z tytułu kredytów – 1 000 000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 6 906 592,00 zł, w tym:
a) z tytułu kredytów – 5 916 280,00 zł
b) z tytułu pożyczek – 990 312,00 zł
w tym pożyczki zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej – 990 312,00 zł.
4. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 3 ust.3 ppkt 1a, ppkt. 2a i b
w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej
zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.
§ 4. Załącznik Nr 5 „Limity wydatków na
wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” otrzymuje brzmienie
określone w załączniku Nr 4 do niniejszej
Uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 9 „Wydatki na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2011 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

2. Przychody budżetu w wysokości
7 406 592,00
zł,
rozchody
w
wysokości
500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

3. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13276 –

Poz. 1567

Załącznik nr 1
do uchwały nr VI /35/2011
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13277 –

Poz. 1567

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI /35/2011
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13278 –

Poz. 1567

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI /35/2011
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13279 –

Poz. 1567

Załącznik nr 4
do uchwały nr VI /35/2011
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13280 –

Poz. 1567

Załącznik nr 5
do uchwały nr VI /35/2011
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13281 –

Poz. 1567

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13282 –

Poz. 1567

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13283 –

Poz. 1568

1568
1569

UCHWAŁA NR VI/42/2011
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych
na terenie gminy Fałków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póżn. zm.), art 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613
z późn. zm.), art.6b ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U
z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.), art.6 ust.8
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. z 2002r Nr 200 poz. 1682
z późn.zm.), art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity
Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Rada
Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się na terenie gminy Fałków
pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,objętym łącznym zobowiązaniem pieniężnym w drodze inkasa.
§ 2. Ustala się wykaz inkasentów podatków określonych w § 1 oraz wynagrodzenie za
zainkasowane wartości zobowiązań dla inkasentów z tytułu inkasa zobowiązań według załącznika do niniejszej uchwały.
§ 3. Inkasent pobierający podatek objęty
łącznym zobowiązaniem pieniężnym rozlicza się
w Urzędzie Gminy w Fałkowie w terminie 3 dni
po upływie ustawowych terminów płatności

podatków i dokonuje wpłaty w Banku Spółdzielczym na rachunek Urzędu Gminy.
§ 4. Inkasent ponosi całkowicie odpowiedzialność majątkową za zainkasowane wartości
pieniężne.
§ 5. Inkasent otrzyma wynagrodzenie w
terminie 14 dni od złożenia w Urzędzie Gminy w
Fałkowie zbiorczego rozliczenia zainkasowanych
podatków.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIII/149/2009
Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 lutego 2009
roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków
na terenie gminy Fałków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Fałkowie.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13284 –

Poz. 1568,1569

Załącznik do uchwały nr VI/42/2011
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

1569

1569
1570

UCHWAŁA NR VI/34/11
RADY GMINY SECEMIN
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9
lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1,art. 211,
art.212 ust.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2
pkt 1, 2 art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust.2
pkt 1, 2, 3,art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art.237
ust.1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3,
art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1.1. Zwiększyć dochody budżetu gminy
2011 roku w kwocie - 29 519,00 zł w zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne
dochody w kwocie – 16 458 439,00 zł .
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy 2011
roku w kwocie - 29 519,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki
w kwocie – 19 098 748,00 zł.
Nr

5

3. Wprowadza się zmianę w załączniku
do uchwały Rady Gminy Secemin

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13285 –

Poz. 1569

Nr V/30/11 z dnia 16 marca 2011 roku pod nazwą
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2011 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

6. Wprowadza się zmianę w Załączniku
Nr 3 do uchwały Rady Gminy Secemin
Nr V/30/11 z dnia 16 marca 2011 roku pod nazwą
„Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku”
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

4. Wprowadza się zmianę w załączniku
Nr 7 do uchwały Rady Gminy Secemin
Nr V/30/11 z dnia 16 marca 2011 roku pod nazwą
„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.”
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się do budżetu gminy
środki dotacji celowej według decyzji Wojewody
Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.5.24.2011 z dnia
28 marca 2011 roku na zwiększenie w dziale 854,
rozdziale 85415 § 2030 w kwocie 29 519,00 zł.

5. Wprowadza się zmianę w załączniku
Nr 8 do uchwały Rady Gminy Secemin
Nr V/30/11 z dnia 16 marca 2011 roku pod nazwą
„Dotacje celowe w 2011 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Secemin:
mgr Bogdan Wasik

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13286 –

Poz. 1569

Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/34/11
Rady Gminy Secemin
z dnia 14 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13287 –

Poz. 1569

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/34/11
Rady Gminy Secemin
z dnia 14 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13288 –

Poz. 1569

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/34/11
Rady Gminy Secemin
z dnia 14 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13289 –

Poz. 1569

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13290 –

Poz. 1569

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13291 –

Poz. 1569

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13292 –

Poz. 1569

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13293 –

Poz. 1569

Załącznik nr 4
do uchwały nr VI/34/11
Rady Gminy Secemin
z dnia 14 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13294 –

Poz. 1569

Załącznik nr 5
do uchwały nr VI/34/11
Rady Gminy Secemin
z dnia 14 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13295 –

Poz. 1569

Załącznik nr 6
do uchwały nr VI/34/11
Rady Gminy Secemin
z dnia 14 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13296 –

Poz. 1569

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13297 –

Poz. 1569

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13298 –

Poz. 1569

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 139

– 13299 –

Poz. 1570

1570
1571

UCHWAŁA NR VI/27/2011
RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9
lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1
pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214
pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 231 ust. 2,
art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3,
art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy dokonuje się
zmian w postaci: 1. Zwiększenia planowanych
dochodów budżetu. zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały. 2. Zwiększenia planowanych wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Limity wydatków
na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do
poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie
z załącznikiem nr 3. 4. Wydatki na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł

zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości
20.329.353,01 złotych a) wydatki bieżące 326.620,63 złotych, b) wydatki majątkowe 20.002.732,38 złotych zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 2. Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 3. Dotacje celowe w 2011 roku zgodnie
z załącznikiem nr 6.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady:
Czesław Stępień
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/27/2011
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/27/
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/27/2011
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr VI/27/2011
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1571
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Załącznik nr 5
do uchwały nr VI/27/2011
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 6
do uchwały nr VI/27/2011
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
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UCHWAŁA NR IX/42/2011
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
z dnia 16 maja 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr X/48/2007 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie
zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. Nr 142.poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi
zmianami) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst
jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Waśniowie
uchwala co następuje:

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają
bez zmianą.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni po jej ogłoszeniu.

§ 1. W Uchwale Nr X/48/2007 Rady Gminy
w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie
zasad usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
skreśla się § 2.

Przewodniczący Rady Gminy Waśniów:
Mirosław Chamera

1572
1573

OGŁOSZENIE
STAROSTY STARACHOWICKIEGO
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych w Starachowicach
Na podstawie art. 44c, ust. 2, 3 i 7 z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 214 poz. 1407
z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji
oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 560), niniejszym
informuję o możliwości zgłaszania kandydatów
na członków Powiatowej Społecznej Rady do
Spraw Osób Niepełnosprawnych w Starachowicach przez organizacje pozarządowe, fundacje
oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Starachowickiego.
1573

Organizacje i organy, o których wyżej mowa
mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych w Starachowicach. Zgłoszenia kandydatów w formie pisemnej należy
składać w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, ul. Dr Władysława Borkowskiego 4
(w kancelarii ogólnej – pok. Nr 11 na parterze)
w terminie do dnia 24.06.2011 r. Powołanie
członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw
Osób Niepełnosprawnych w Starachowicach
nastąpi w formie pisemnej w terminie do dnia
24.07.2011 r.
Starosta Starachowicki:
Andrzej Matynia
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OGŁOSZENIE NR 2/2011
STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 17 maja 2011 r.
w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego
do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
przy Staroście Staszowskim
Na podstawie art. 44c ust. 2, 3 i 7 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010r. nr 214 poz. 1407 – z późniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz
trybu działania wojewódzkich i powiatowych
społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 62 poz. 560), Starosta Staszowski
ogłasza co następuje:
1. W celu powołania Powiatowej Społecznej
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim na okres 4 lat, zaprasza
się organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego z terenu
Powiatu Staszowskiego do zgłaszania po
jednym przedstawicielu na członka Rady
Społecznej.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.1 ma zawierać:
1) pełną nazwę jednostki zgłaszającej,
2) imię i nazwisko osoby zgłaszanej oraz
pełnioną funkcję w jednostce zgłaszającej.

3. Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać
w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Świerczewskiego 7,
28–200 Staszów, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
4. Powołanie członków Powiatowej Społecznej
Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
nastąpi w trybie § 9 ust. 2 Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób
niepełnosprawnych (Dz. U. nr 62 poz. 560).
5. Szczegółowych informacji w zakresie objętym niniejszym ogłoszeniem udziela Wydział
Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Świerczewskiego 7, 28–200 Staszów,
pokój B4-B5, tel. 15-864-68-12.
Starosta Staszowski:
Andrzej Kruzel

1574

1574
1575

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lutego 2011 r.
sygn. akt II SA/KE 32/11
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota PędziwilkMoskal (spr.)
Sędziowie: Sędzia NSA Teresa Kobylecka,
Sędzia WSA Sylwester Miziołek
Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Sebastian
Styczeń

po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie
w dniu 24 lutego 2011r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Wschód w Kielcach
na uchwałę Rady Gminy Masłów z dnia
28 sierpnia 2003r. nr XII/88/03 w przedmiocie
realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych

Dziennik Urzędowy
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I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały;
II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia
się wyroku;

Poz. 1574,1575,1576

/Podpisy: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal,
Sędzia NSA Teresa Kobylecka, Sędzia WSA
Sylwester Miziołek/
Wyrok z dnia 24 lutego 2011r. sygn. akt II SA/Ke
32/11 jest prawomocny od dnia 29 kwietnia
2011r.

1575
1576

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lutego 2011 r.
sygn. akt II SA/KE 33/11
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota PędziwilkMoskal (spr.)
Sędziowie: Sędzia NSA Teresa Kobylecka,
Sędzia WSA Sylwester Miziołek
Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Sebastian
Styczeń
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie
w dniu 24 lutego 2011r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Wschód w Kielcach
na uchwałę Rady Gminy Masłów z dnia
27 kwietnia 1999r. nr V/57/99 w przedmiocie

ujednolicenia wysokości udziału mieszkańców w
inwestycjach wodociągowych i kanalizacyjnych
I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały;
II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia
się wyroku;
/Podpisy: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal,
Sędzia NSA Teresa Kobylecka, Sędzia WSA
Sylwester Miziołek/
Wyrok z dnia 24 lutego 2011r. sygn. akt II SA/Ke
33/11 jest prawomocny od dnia 29 kwietnia
2011r.

1576
1577

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lutego 2011 r.
sygn. akt II SA/KE 34/11
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota PędziwilkMoskal (spr.)
Sędziowie: Sędzia NSA Teresa Kobylecka,
Sędzia WSA Sylwester Miziołek
Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Sebastian
Styczeń
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie
w dniu 24 lutego 2011r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Wschód w Kielcach
na uchwałę Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 1999r. nr VIII/92/99 w przedmiocie zasad

realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych
I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały;
II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia
się wyroku;
/Podpisy: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal,
Sędzia NSA Teresa Kobylecka, Sędzia WSA
Sylwester Miziołek/
Wyrok z dnia 24 lutego 2011r. sygn. akt II SA/Ke
34/11 jest prawomocny od dnia 29 kwietnia
2011r.
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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lutego 2011 r.
sygn. akt II SA/KE 35/11
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota PędziwilkMoskal (spr.)
Sędziowie: Sędzia NSA Teresa Kobylecka,
Sędzia WSA Sylwester Miziołek
Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Sebastian
Styczeń
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie
w dniu 24 lutego 2011r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Wschód w Kielcach
na uchwałę Rady Gminy Masłów z dnia 9 września 2004r. nr XXIV/188/04 w przedmiocie zasad

realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych
I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały;
II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia
się wyroku;
/Podpisy: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal,
Sędzia NSA Teresa Kobylecka, Sędzia WSA
Sylwester Miziołek/
Wyrok z dnia 24 lutego 2011r. sygn.akt II SA/Ke
35/11 jest prawomocny od dnia 29 kwietnia
2011r.

1578
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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lutego 2011 r.
sygn. akt II SA/KE 36/11
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota PędziwilkMoskal (spr.)
Sędziowie: Sędzia NSA Teresa Kobylecka,
Sędzia WSA Sylwester Miziołek
Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Sebastian
Styczeń
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie
w dniu 24 lutego 2011r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Wschód w Kielcach
na uchwałę Rady Gminy Masłów z dnia 9 czerwca 2004r. nr XXII/176/04 w przedmiocie zasad

realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych
I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały;
II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia
się wyroku;
/Podpisy: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal,
Sędzia NSA Teresa Kobylecka, Sędzia WSA
Sylwester Miziołek/
Wyrok z dnia 24 lutego 2011r. sygn. akt II SA/Ke
36/11 jest prawomocny od dnia 29 kwietnia
2011r.

1579
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR PNK.I.4130.60.2011
WOJEWODY ŚWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z , 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
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Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.
1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,

Poz. 1579

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 2009r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40,
poz. 230)

stwierdza siĉ nieważność
uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy Łopuszno
z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia
rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół,

dla których gmina Łopuszno jest organem
prowadzącym oraz warunków i sposobu ich
przyznawania.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 30 marca 2011 r. Rada
Gminy Łopuszno podjęła uchwałę w sprawie
określenia rodzajów świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze
szkół, dla których gmina Łopuszno jest organem
prowadzącym oraz warunków i sposobu ich
przyznawania.
Dokonana przez organ nadzoru ocena legalności przedmiotowej uchwały wykazała, iż została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa.
Podstawę prawną uchwały stanowi art. 72
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r, Nr 97, poz. 674 ze
zm.) zgodnie z którym organy prowadzące szkoły
przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie
środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli oraz określą rodzaje
świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy
a także warunki i sposób ich przyznawania. Organem prowadzącym szkołę w rozumieniu przepisów oświatowych jest jednostka samorządu
terytorialnego . Ustawodawca w art. 91 d pkt 1
Karty Nauczyciela jednoznacznie wskazał, który
z organów jednostki samorządu terytorialnego
wykonuje zadania i kompetencje określone
w art. 72 ust. 1.
Zgodnie z wymienionymi przepisami Karty
Nauczyciela ustawodawca zobowiązał organy
stanowiące jednostek samorządu terytorialnego
do podjęcia dwojakiego rodzaju działań, a mianowicie do corocznego przeznaczenia w budżecie odpowiednich środków na pomoc zdrowotną
oraz do określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy
zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Realizacja drugiej z wymienionych kompetencji rady gminy wymaga podjęcia przez ten
organ uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Jako akt prawa miejscowego uchwała ta
powinna spełniać wymogi prawa ustanowione
dla tej kategorii źródeł prawa.

W doktrynie i orzecznictwie panuje zgodność stanowisk co do nakazu ścisłej wykładni
prawotwórczych norm kompetencyjnych, zakazu
stosowania wykładni rozszerzającej oraz zakazu
stosowania analogii. Organ jednostki samorządu
terytorialnego wykonujący kompetencję prawotwórczą zawartą w upoważnieniu ustawowym
jest zobowiązany działać ściśle wedle tego upoważnienia. Nie jest uprawniony ani do regulowania tego co zostało już ustawowo uregulowane, ani też do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego.
Zakres prawotwórczych kompetencji rady
gminy do regulowania kwestii pomocy zdrowotnej dla nauczycieli został określony w art. 72
ust. 1 Karty Nauczyciela. Zgodnie z powołanym
przepisem ustawy organ prowadzący szkoły
przeznacza corocznie w budżetach odpowiednie
środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy a także warunki i sposób ich przyznawania.
W świetle cytowanego upoważnienia ustawowego zastrzeżenia budzą przede wszystkim
zapisy § 5 ust. 5, § 7 ust. 1, § 8, § 9 i § 10 załącznika do uchwały.
Zgodnie z wymienionymi przepisami
uchwały Fundusz Zdrowotny tworzą środki wyodrębnione corocznie w budżetach szkół przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Środkami Funduszu zarządza dyrektor szkoły.
W celu racjonalnego gospodarowania Funduszem
Zdrowotnym dyrektor szkoły powołuje Komisje
do spraw Funduszu Zdrowotnego, której zadaniem jest rozpatrywanie wniosków o pomoc.
Umieszczenie środków finansowych na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli w planach
finansowych szkół oraz powierzenie kompetencji
w zakresie ich podziału komisjom powołanym w
poszczególnych szkołach nie znajduje żadnego
uzasadnienia prawnego.
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Wolą ustawodawcy, określoną w art. 72
ust. 1 Karty Nauczyciela, było powierzenie organowi prowadzącemu szkoły, a nie poszczególnym dyrektorom szkół administrowania środkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Skoro
bowiem organ prowadzący szkoły został zobowiązany do wyodrębnienia w ramach swojego
budżetu funduszu na ten cel, to należy uznać, iż
powierzono mu również obowiązki w zakresie
administrowania tym funduszem.
Umieszczenie zatem w planach finansowych szkół środków pieniężnych na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli powoduje, nieprzewidzianą przepisami prawa sytuacje, iż powstanie
nie jeden fundusz na poziomie organu prowadzącego szkoły, lecz wiele funduszy, którymi
dysponują dyrektorzy szkół. W ocenie organu
nadzoru powstanie kilku funduszy powoduje
rozdrobnienie środków finansowych i może
spowodować sytuacje, że w jednej szkole środki
będą przyznawane nauczycielom, którzy mniej
będą potrzebowali pomocy z uwagi na brak innych beneficjentów, w innej zaś bardziej potrzebujący, z uwagi na niedostateczną wysokość
środków nie uzyskają pomocy.
Zastrzeżenia budzą ponadto przepisy § 5
ust. 5 i § 7 ust. 1 załącznika do uchwały, zgodnie
z którymi Rada Gminy upoważniła dyrektora
szkoły do; powołania Komisji ds. Funduszu
Zdrowotnego. Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
Zdaniem organu nadzoru powoływanie
tego rodzaju Komisji wykracza poza ramy delegacji zawartej w cytowanym przepisie Karty
Nauczyciela, przyznającej jedynie uprawnienia
do określenia warunków i zasad przyznawania
pomocy zdrowotnej.
Takie stanowisko zajął WSA w Warszawie
w wyroku z dnia 12.10.2009r. sygn. akt I SA/Wa
1225/09. W powołanym wyroku Sąd przyjął,
iż „ustawowe upoważnienie organu prowadzącego szkoły do ustalania kryteriów i trybu przyznawania świadczenia obejmuje kompetencje do
wyznaczania mierników służących za podstawę
oceny oraz ustalanie porządku ich przyznawania
rozumianego jako system działań uwzględniających ustaloną kolejność i hierarchię uzależnionych wzajemnie zdarzeń. W zakresie pojęciowym „kryteriów i trybu” nie mieści się natomiast kompetencja organu do powoływania
Komisji uczestniczącej w sformalizowany sposób w procedurze przyznawania świadczeń”.

Poz. 1579

W ocenie organu nadzoru powołanie przez
dyrektora szkoły Komisji do spraw Funduszu
Zdrowotnego oznacza w istocie powołanie organu szkoły, co w sposób istotny narusza przepisy ustawy z dnia 7 września 1999lr. o systemie
oświaty (Dz, U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zm.). Ustawa ta szczegółowo określa organy
szkoły oraz ich kompetencje. Uprawnienie dla
dyrektorów szkół do powoływania dodatkowego
organu szkoły, jakim miałaby być taka Komisja,
wynikać musi ze statutu danej szkoły.
Nie znajduje żadnego uzasadnienia prawnego również zapis § 5 ust. 2 załącznika do
uchwały, w którym Rada Gminy wymieniła
podmioty uprawnione do złożenia wniosku
o przyznanie pomocy zdrowotnej. Należy
stwierdzić, iż jedynie uprawnioną osobą do występowania o pomoc zdrowotną jest sam zainteresowany nauczyciel. Inne zaś podmioty tylko
wtedy, gdy zainteresowany wyrazi wolę reprezentowania go w postępowaniu o uzyskanie
takiego świadczenia, ewentualnie gdy takie
kompetencje wynikają z przepisów ustaw
np. Kodeks Cywilny.
Niezależnie od powyższego zastrzeżenia
budzi zapis § 7 ust. 2 załącznika do uchwały, w
którym Rada Gminy określiła górną granicę
świadczenia pieniężnego przyznawanego w ramach pomocy zdrowotnej. Ustalanie bowiem
jakichkolwiek kwestii dotyczących wysokości
świadczenia zdrowotnego nie mieści się w upoważnieniu zawartym w art. 72 ust. 1 Karty
Nauczyciela, który uprawnia radę gminy jedynie
do określenia rodzaju świadczeń oraz warunków
i sposobów ich przyznawania.
Przedstawione stanowisko dotyczące oceny legalności kwestionowanej uchwały znajduje
potwierdzenie w orzecznictwie sądowym (m.in.
wyrok: WSA z Wrocławia z 4 lipca 2007 r. sygn.
akt IV SA/Wr 265/07, WSA w Łodzi z 11 lipca
2007r. sygn. akt III SA/Łd 601/07 oraz WSA
w Warszawie z 12 października 2007 r. sygn akt
I SA/Wa 1225/09 Lex nr 576161).
W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności uchwały jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego,
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
w/z Wojewody Świętokrzyskiego
Wicewojewoda Świętokrzyski:
Beata Oczkowicz
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR PNK.I.4130.65.2011
WOJEWODY ŚWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 17 maja 2011 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055,
Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r.

Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48
poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241,
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675,
Nr 40, poz.230/

stwierdza siĉ nieważność
uchwały Nr VII/27/2011 Rady Gminy Bodzechów
z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa

drogowego dla dróg gminnych - w części określonej w załączniku - zapisy zawarte pod tabelą
w zdaniu pierwszym i drugim.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 31 marca 2011r. Rada
Gminy Bodzechów podjęła uchwałę w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2
pasa drogowego dla dróg gminnych.
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg określone
zostały w załączniku do uchwały.
W wymienionym załączniku Rada Gminy
postanowiła ponadto, iż „za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym”.
Rada ustaliła również, iż „za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut
poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia
mniejszego niż 1m2 stosuje się stawki takie jak
za zajęcie 1m2 pasa drogowego”.
Przeprowadzona przez organ nadzoru
ocena legalności uchwały wykazała, iż w tej części została ona podjęta z istotnym naruszeniem
prawa.
Zasady i tryb zajmowania pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg określają przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115
ze zm.). Stosownie do art. 40 ust. 1 i 3 ustawy
zajęcie pasa drogowego w wymienionych celach
wymaga zezwolenia zarządcy drogi oraz uiszczenia stosownej opłaty.

Zgodnie natomiast z art. 40 ust. 8 ustawy
organem właściwym do ustalania wysokości
stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego jest
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego. Wymieniony
przepis ustawy określa jednocześnie maksymalne stawki tych opłat. I tak, stawki opłat, o których
mowa w ust. 4 i 6, dotyczące zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, zajęcia pasa
drogowego na prawach wyłączności w celach
innych niż wymienione w pkt 1-3 oraz umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami oraz reklam nie mogą przekroczyć 10 zł
za jeden dzień zajmowania pasa drogowego.
Stawka natomiast opłaty, o której mowa
w ust. 5, a odnosząca się do umieszczania
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie może przekroczyć 200 zł.
Cytowany przepis art. 40 ust. 8 ustawy
o drogach publicznych upoważnia radę gminy
do ustalenia wyłącznie stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego. W zakresie tego upoważnienia
nie mieści się natomiast ustalenie sposobu obliczania tej opłaty, został on bowiem wyczerpująco uregulowany w art. 40 ust. 4, 5, 6 i 10 ustawy.
Ustawodawca w art. 10 ust. 5 ustawy
określił sposób obliczania opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia przez okres
krótszy niż rok, natomiast w ustępie 10 wym.
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artykułu postanowił jak należy traktować zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej
niż 1m2 dla potrzeb obliczania wysokości tej
opłaty.
Rada Gminy regulując przedmiotowe kwestie w załączniku do uchwały nie tylko wkroczyła
w materię ustawową, lecz także dokonała jej
modyfikacji. Regulacje te są bowiem sprzeczne
z art. 40 ust. 5 ustawy.

Poz. 1580

W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności uchwały w części określonej w sentencji
rozstrzygnięcia nadzorczego jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego,
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba
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