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UCHWAŁA NR VI/47/11
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek 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.)
w związku z art. 211 ust. 5, art. 212 ust.1
pkt 1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157
poz.1240 z późn. zm) Rada Miejska w 0sieku
uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. W uchwale Nr IV/33/11 Rady Miejskiej
w 0sieku z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na
2011 rok § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

§ 10 pkt. 2 ) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 662.567 zł, w tym
z tytułu kredytów w kwocie 662.567 zł, w tym
kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z
podmiotem dysponującym środkami , o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 u.f.p w kwocie 662.567 zł.
§ 4. Zmienia się załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” do uchwały Nr
IV/33/11 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia
21 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok w
brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do mniejszej
uchwały.
§ 5. Zmienia się załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów
budżetowych na 2011 rok” do uchwały Nr IV/33/11
Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 21 lutego 2011
roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
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i Gminy 0siek na 2011 rok w brzmieniu jak
w załączniku Nr 4 do mniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 11 „Dotacje
przedmiotowe w 2011 roku” do uchwały Nr IV/33/11
Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 21 lutego 2011
roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i
Gminy 0siek na 2011 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do mniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Wiesław Kopeć
Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/47/11
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr VI/47/11
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
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UCHWAŁA NR VI/50/11
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian do uchwały Nr XXVII/184/09 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
Na podst. art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.),
art.6b i 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t.j. z 2006 r. Nr 136 poz.969
z późn. zm), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
z 2010 roku Dz. U. Nr 95 poz.613 z późn. zm.)
oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200
poz.1682 z późn. zm) Rada Miejska w 0sieku
uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/184/09 Rady
Miejskiej w 0sieku z dnia 30 czerwca 2009 roku w
sprawie poboru podatków w drodze inkasa w § 1
ust. 2 otrzymuje brzmienie :
„2. 0kresla się następujących inkasentów
uprawnionych do pobierania wymienionych
w ust. 1 podatków:
1) Pan Augustyn Wielopolski zam. Bukowa,
na terenie sołectwa Bukowa
2) Pan Jarosław Klimowicz zam. Długołęka,
na terenie sołectwa Długołęka
3) Pani Marzena Serafin zam. Sworoń, na terenie sołectwa Sworoń
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4) Pani Agata Sagan zam. Strużki, na terenie
sołectwa Strużki
5) Pani Anna Wiatr zam. Matiaszów, na terenie
sołectwa Matiaszów
6) Pan Zygmunt Włudyka zam. Pliskowola,
na terenie sołectwa Pliskowola
7) Pan Adam Misiak zam. Kąty, na terenie sołectwa Kąty
8) Pan Sebastian Gębalski zam. Lipnik, na terenie sołectwa Lipnik
9) Pani Lucyna Kubicka zam. Mucharzew,
na terenie sołectwa Mucharzew
10) Pani Seremak Renata zam 0siek, na terenie
miasta 0siek
11) Pan Marian Sowiński zam. 0ssala, na terenie
sołectwa 0ssala
12) Pan Maciej Rendziński zam. Szwagrów,
na terenie sołectwa Szwagrów
13) Pani Maria Konat zam. Tursko Wielkie - Zagumnie, na terenie sołectwa Tursko Wielkie
14) Pan Janusz Sagan zam. Niekrasów, na terenie sołectwa Niekrasów

Poz. 1688,1689

15) Pani Elżbieta Cena zam. Niekurza, na terenie
sołectwa Niekurza
16) Pan Czesław Bąk zam. Suchowola, na terenie
sołectwa Suchowola
17) Pan Tadeusz Jarkowski zam. Trzcianka, na
terenie sołectwa Trzcianka
18) Pani Bandziarowska Anna zam. Trzcianka Kolonia, na terenie sołectwa Trzcianka - Kolonia”.
§ 2. Pozostałe paragrafy pozostają bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Wiesław Kopeć
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UCHWAŁA NR VI/51/11
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie
określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłat oraz rozkładania
na raty należności pieniĉżnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 0siek,
jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm)
oraz art.59 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm) Rada Miejska
w 0sieku uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr V/40/11 Rady Miejskiej
w Osieku z dnia 23 marca 2011r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu
umarzania, odraczania terminu spłat oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie 0siek, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego w § 6 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „1) Przy
rozpatrywaniu wniosków o umorzenie, odroczenie bądź rozłożenie na raty spłaty należności
przypadających od przedsiębiorców (w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej) niezależnie od przyjętych zasad udzielania ulg okre1689

ślonych niniejszą uchwałą – stosuje się postanowienia i procedury przewidziane w ustawie
z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej
de minimis (t.j z 2007 r. Nr 59 poz.404 z późn.
zm), art.107-108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej Dz. Urz. UE 2008 C 115, s.1/ oraz
rozporządzeniu Komisji(WE) nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L
2006 r. Nr 379 poz.5 )”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Wiesław Kopeć
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UCHWAŁA NR VI/52/11
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminĉ Osiek
Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1, art. 6 ust. 1
pkt 2 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska w Osieku, uchwala co następuje:

6) zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne dziecka.
§ 3. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę zegarową korzystania dziecka ze
świadczeń, o których mowa w § 2 ustala się
w wysokości 0,80 zł
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 1. W przedszkolu prowadzonym przez
gminę Osiek zapewnia się bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin
dziennie.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/113/2000
Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2000 r.
w sprawie ustalania stałych opłat miesięcznych
za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w
Osieku orza Przedszkolu Publicznym w Bukowej
w związku z ponoszonym wydatkami za zużycie
energii elektrycznej i zakup opału.

§ 2. Udzielane przez przedszkole świadczenia w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie są odpłatne i obejmują:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające
rozwój umysłowy dziecka;
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
3) zajęcia rozwijające plastyczne, taneczne i
teatralne uzdolnienia;
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;
5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka;

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Wiesław Kopeć
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UCHWAŁA NR VI/38/2011
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 6 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie
miasta:
w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 2007 o kwotę
359.844,41 zł.

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 2009 o kwotę
19.050,59 zł.
RAZEM 378.895,00 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:
w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 3119 o kwotę
44.451,37 zł
w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4017 o kwotę
91.355,30 zł.
w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4019 o kwotę
4.836,46 zł.
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w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4047 o kwotę
4.982,44 zł.
w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4049 o kwotę 263,78 zł.
w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4117 o kwotę
17.581,12 zł.
w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4119 o kwotę 930,76 zł.
w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4127 o kwotę
2.472,83 zł.
w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4129 o kwotę 130,91 zł.
w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4177 o kwotę
17.328,98 zł.
w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4179 o kwotę 917,42 zł.
w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4217 o kwotę
2.849,16 zł.
w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4219 o kwotę 150,84 zł.
w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4307 o kwotę
222.134,92 zł.
w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4309 o kwotę
11.760,08 zł.
w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4367 o kwotę
1.139,66 zł.

Poz. 1691,1692

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4369 o kwotę 60,34 zł.
RAZEM 423.346,37 zł.
§ 3. Zmniejsza się wydatki w budżecie
miasta:
w Dziale 852 Rozdz. 85214 § 3110 o kwotę
44.451,37 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta:
Janusz Sochacki
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UCHWAŁA NR VI/39/2011
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 6 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza
uchwala co następuje:

§ 3. Zwiększa się wydatki w budżecie
miasta:
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 270 686,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85278 § 4300 o kwotę 20 810,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 22 123,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 2 060 000,00 zł
RAZEM 2 373 619,00 zł

§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie
miasta:
Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 270 686,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85278 § 0960 o kwotę 20 810,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 22 123,00 zł
RAZEM 313 619,00 zł

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 2. Zmniejsza się wydatki w budżecie
miasta:
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 2 060 000,00 zł
RAZEM 2 060 000,00 zł
1692

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta:
Janusz Sochacki

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14438 –

Poz. 1693

1693
1693

UCHWAŁA NR VI/40/2011
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 6 kwietnia 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z późn. zm) Rada Miasta Sandomierza
uchwala co następuje:

miasta na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 1. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr V/25/2011 w sprawie uchwalenia budżetu
miasta na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak w
załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta
Nr V/25/2011 w sprawie uchwalenia budżetu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta:
Janusz Sochacki
Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/40/2011
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14439 –

Poz. 1693

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/40/2011
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 6 kwietnia 2011 r.

1693

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14440 –

Poz. 1694,1695

1694
1694

UCHWAŁA NR VI/44/2011
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 6 kwietnia 2011 r.
o zmianie uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie
ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej
Na podstawie art.7 ust 1 pkt 4 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050
z późn. zm.), art. 34a. ust. 2 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U.
z 2000 r. Nr 50, poz. 601. z późn. zm.) oraz art. 4
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,
poz 43 z późn. zm.); Rada Miasta uchwala, co
następuje:

6) w § 5 w pkt 9 po słowach „Inwalidzi wzroku”
dopisuje się słowa „zamieszkali w Sandomierzu”.
7) w § 6 w miejsce słów „Do korzystania z jednorazowych biletów ulgowych w cenie 50%
biletu normalnego w granicach administracyjnych miasta uprawnieni są:” wpisuje się
słowa „Do korzystania z jednorazowych biletów ulgowych w granicach administracyjnych miasta uprawnieni są:”
8) w § 6 w pkt 4 i 5 na końcu zdania dodaje się
słowa: „mieszkające w Sandomierzu”.
9) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: „Uprawnieni do bezpłatnych i ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie miasta
Sandomierza, o których mowa w § 5 i § 6
winni posiadać i okazywać podczas kontroli
dokumenty potwierdzające uprawnienia do
przejazdów bezpłatnych lub ulgowych.”.

§ 1. W Uchwale Nr V/45/2003 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami
komunikacji miejskiej wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w miejsce słów „bilet ulgowy 1,00 zł
(jeden złoty)” wpisuje się słowa „bilet ulgowy 0,99 zł”.
2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: „Zabrania się łączenia biletów ulgowych do ceny biletu normalnego”.
3) w § 5 w pkt 2 i 4 na końcu zdania dodaje się
słowa: „będące mieszkańcami Sandomierza”.
4) w § 5 w pkt 7 na końcu zdania dodaje się
słowa: „zrzeszeni w PCK Sandomierz”.
5) w § 5 w pkt 8 na końcu zdania dodaje się
słowa: „i są mieszkańcami Sandomierza”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta:
Janusz Sochacki

1694

1695
1695

UCHWAŁA NR VI/46/2011
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 6 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w
sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-ksiĉgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu
zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/341/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 roku w
sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-ksiĉgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu
oraz Uchwałą Nr XLII/367/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie
organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-ksiĉgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”
i art. 40 ust. 2 pkt 2 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. 12 ust 1 pkt 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14441 –

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240
z późn. zm.), oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:
W Uchwale Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie
organizacji obsługi ekonomicznej i finansowoksięgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu
i zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/341/2006 Rady
Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006
roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w
Sandomierzu oraz Uchwałą Nr XLII/367/2009
Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada
2009 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu dokonuje się zmiany w następujący sposób:
§ 1. Regulamin Organizacyjny Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji

Poz. 1695

obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej
szkół i przedszkoli w Sandomierzu w brzmieniu
ustalonym jak w załączniku Nr 2 do Uchwały
Nr XLII/367/2009 Rady Miasta Sandomierza z
dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej
szkół i przedszkoli w Sandomierzu, otrzymuje
brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały
§
2.
Pozostałe
zapisy
Uchwały
Nr XLII/367/2009 Rady Miasta Sandomierza z
dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej
szkół i przedszkoli w Sandomierzu pozostają bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. 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 149

– 14442 –

Poz. 1695

Załącznik do uchwały nr VI/46/2011
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 6 kwietnia 2011 r.

1695

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14443 –

Poz. 1695

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14444 –

Poz. 1695

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14445 –

Poz. 1695

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14446 –

Poz. 1696

1696
1696

UCHWAŁA NR VII/59/11
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Radoszycach
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,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 i Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 39 ust.3,
art. 44a ust. 1 pkt 2 ust.2 i ust. 5 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r Nr. 14 poz. poz. 89 jt.
z póź. zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Radoszycach (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego

z 2005r. Nr. 30. poz.415 z poź. zm.) - Rada Gminy
w Radoszycach uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się uchwalone przez Radę
Społeczną zmiany w Statucie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach w brzmieniu określonym w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radoszyce.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia .
Przewodnicząca Rady Gminy:
Agata Binkowska

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14447 –

Poz. 1696

Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/59/11
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 11 maja 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14448 –

Poz. 1696

Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/59/11
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 11 maja 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14449 –

Poz. 1697

1697
1697

UCHWAŁA NR VII/34/2011
RADY GMINY RAKÓW
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
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
art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157,
poz. 1240. z późn. zm./ - Rada Gminy Raków
uchwala, co następuje :
§ 1. W uchwale Nr IV/15/2011 Rady Gminy
Raków z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2011 rok
wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się uchwalone dochody budżetowe
o kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się uchwalone wydatki budżetowe
o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2011 r.– załącznik Nr 4 do
uchwały Rady Gminy Raków Nr IV/15/2011
z dnia 28 stycznia 2011r. otrzymuje brzmienie
załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2011r. określone w zał Nr 5 do uchwały Rady Gminy Raków Nr IV/15/2011 z dnia 28 stycznia 2011r.
otrzymują brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jerzy Nowak
Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/34/2011
Rady Gminy Raków
z dnia 12 maja 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14450 –

Poz. 1697

Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/34/2011
Rady Gminy Raków
z dnia 12 maja 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14451 –

Poz. 1697

Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/34/2011
Rady Gminy Raków
z dnia 12 maja 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14452 –

Poz. 1697

Załącznik nr 4
do uchwały nr VII/34/2011
Rady Gminy Raków
z dnia 12 maja 2011 r.

1697

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14453 –

Poz. 1697

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14454 –

Poz. 1697

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14455 –

Poz. 1697

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14456 –

Poz. 1697

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14457 –

Poz. 1697

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14458 –

Poz. 1698

1698
1698

UCHWAŁA NR VII/35/2011
RADY GMINY RAKÓW
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
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 ze zmianami)
art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 ze
zm.) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) i art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku
leśnym (Dz. U. Z 2002.r. Nr 200 poz. 1682 ze zm.)
art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8
poz. 60 ze zm.) Rada Gminy Raków uchwala, co
następuje:
§ 1. Zarządza się na terenie Gminy pobór
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 2.1. Poboru należności, określonych w
§ 1, dokonywać będą inkasenci wymienieni w
załączniku do uchwały.
2. Za pobór podatków inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej
w załączniku do uchwały.
3. Wynagrodzenie oblicza się w stosunku
procentowym od kwot stanowiących podstawę
jego ustalenia.
4. Podstawę ustalenia wynagrodzenia inkasentów, stanowią kwoty pobranego podatku.
5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone inkasentowi w terminie do 10 dnia następnego
miesiąca po upływie terminu płatności.

§ 3.1. Zobowiązuje się inkasentów do rozliczania pobranych kwot w ciągu 5 dni od upływu terminu płatności.
2. Pobrane należności podatkowe inkasent
zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy
Gminy Nr 85 8521 1016 2002 7004 7193 0078 w
BS Szydłów Oddział Raków.
3. Inkasent ponosi pełną odpowiedzialność materialną za pobrane należności, określone w § 1 niniejszej uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/150/2006
Rady Gminy Raków z dnia 17 lutego 2006r. w
sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości zmieniona uchwałami: Nr VI/25/2007
z dnia 9 marca 2007r. Nr XVII/95/2008 z dnia
27 marca 2008r., Nr XXVII/165/2009 z dnia
27 marca 2009r., Nr XXXVIII/219/2010 z dnia
25 stycznia 2010r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy.
§ 7. Uchwałą wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jerzy Nowak

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14459 –

Poz. 1698

Załącznik do uchwały nr VII/35/2011
Rady Gminy Raków
z dnia 12 maja 2011 r.

1698

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14460 –

Poz. 1699

1699
1699

UCHWAŁA NR IX/43/11
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/17/11
Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. pod
nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011
roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/17/11
Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. pod
nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok”
otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/17/11
Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. pod
nazwą: „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.”
otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/17/11
Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. pod
nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.”
otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Paragraf 3 Uchwały Nr V/17/11 Rady
Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia
2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Skarżysko Kościelne na 2011 r. otrzymuje
brzmienie:
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
3 440 932,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych
kredytów
w
kwocie
- 2 688 210,00 zł,
- pożyczek w kwocie - 0,00 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżet
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 752 722,19 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości
5 276 952,19 zł, rozchody w wysokości
1 836 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5
do niniejszej uchwały .
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady:
mgr inż. Paweł Wiatr

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14461 –

Poz. 1699

Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/43/11
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 12 maja 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/43/11
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 12 maja 2011 r.
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Załącznik nr 3, 4, 5
do uchwały nr IX/43/11
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 12 maja 2011 r.
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UCHWAŁA NR IX/46/2011
RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Skarżysku Kościelnym oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
Nr 180, poz.1493 ze zm. z 2009r. Dz. U. Nr 206,
poz. 1589, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz.146, Dz. U.
Nr 125, poz. 842); Rada Gminy uchwala, co następuję
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
na terenie Gminy Skarżysko Kościelne uchwala
się tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2. Tryb powoływania i odwoływania
członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Skarżysku Kościelnym
1. Zespół powołuje Wójt Gminy Skarżysko Kościelne w drodze zarządzenia.
2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele
następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie
Gminy Skarżysko Kościelne:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku Kościelnym
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3) Przedstawiciela Policji w Skarżysku Kościelnym
4) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym
5) placówek oświatowych,
6) organizacji pozarządowych w szczególności działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
7) kuratorzy sądowi.
1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy w Skarżysku Kościelnym a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.
2. Każdy członek Zespołu, przed udziałem w
pierwszym posiedzeniu, składa pisemne
oświadczenie o zachowaniu poufności wszel-

kich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole.
3. Wójt Gminy w Skarżysku Kościelnym odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:
1) na jego pisemny wniosek,
2) na pisemny wniosek podmiotu, którego
jest on przedstawicielem,
3) na pisemny wniosek przewodniczącego
Zespołu w uzasadnionych przypadkach,
4) w przypadku skazania prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
5) w przypadku uzasadnionego podejrzenia
o naruszeniu zasad poufności danych i
informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole.
§ 3. Szczegółowe warunki funkcjonowania
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w
Skarżysku Kościelnym
1. Kadencja Zespołu trwa 3 lata.
2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt
Gminy w terminie 30 dni od daty zawarcia
porozumień z podmiotami, o których mowa
w rozdziale II punkt 2.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród
jego członków w głosowaniu jawnym większością głosów wybierany jest Przewodniczący Zespołu.
4. Na wniosek Przewodniczącego, podczas
pierwszego posiedzenia Zespołu w głosowaniu jawnym, większością głosów spośród jego członków, wybierani są Zastępca Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarz Zespołu.
5. Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym
zadania Przewodniczącego Zespołu, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu
zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Skarżysko
Kościelne.
6. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący
Zespołu z własnej inicjatywy, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym
powiadania na piśmie członków Zespołu, nie
później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.
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7. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także
na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby
członków Zespołu.
8. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy
miesiące.
9. Prace Zespołu są potwierdzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej
połowa jego członków.
10. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności: informację
o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.
11. Zespół może powoływać grupy robocze na
zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów
związanych z występowaniem przemocy w
rodzinie.
12. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swojej pracy.
13. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do
przekładania Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne sprawozdań z pracy Zespołu w terminach:

14.
15.
16.
17.

Poz. 1700,1701

1) do dnia 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie półroczne,
2) do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy sprawozdanie roczne.
Jawność posiedzenia Zespołu może zostać
wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.
Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku
Kościelnym przy ulicy Kościelna 2a
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu
zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady:
mgr inż. Paweł Wiatr

1700

1701
1701

UCHWAŁA NR IX/41/2011
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
z dnia 16 maja 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów 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.1,211, art.212
ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2,
art. 214 pkt.1, 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., art. 264
ust.3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z póź
zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 88.157,50 zł
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdz.85395 Pozostała
działalność § 2007 Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

-

mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich o kwotę 83.725,00 zł
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała
działalność § 2009 Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich o kwotę 4.432,50 zł

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy
o kwotę 88.157,50 zł
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdz.85395 Pozostała
działalność § 4017 Wynagrodzenia osobowe
pracowników o kwotę 29.828,21 zł
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w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdz.85395 Pozostała
działalność § 4019 Wynagrodzenia osobowe
pracowników o kwotę 1.579,12 zł
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdz.85395 Pozostała
działalność § 4117 Składki na ubezpieczenie
społeczne o kwotę 4.751,63 zł
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdz.85395 Pozostała
działalność § 4119 Składki na ubezpieczenie
społeczne o kwotę 251,56 zł
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdz.85395 Pozostała
działalność § 4127 Składki na Fundusz Pracy
o kwotę 730,79 zł
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdz.85395 Pozostała
działalność § 4129 Składki na Fundusz Pracy
o kwotę 38,69 zł
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdz.85395 Pozostała
działalność § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.726,25 zł
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdz.85395 Pozostała
działalność § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 673,75 zł
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdz.85395 Pozostała
działalność § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.968,58 zł
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdz.85395 Pozostała
działalność § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 368,92 zł
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdz.85395 Pozostała
działalność § 4307 Zakup usług pozostałych
o kwotę 28.719,54 zł
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdz.85395 Pozostała
działalność § 4309 Zakup usług pozostałych
o kwotę 1.520,46 zł

§ 3.1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 46.276,50 zł
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego,
rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i
gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego
§ 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
o kwotę 35.934,00 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rodz.85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

Poz. 1701

ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110
Świadczenia społeczne o kwotę 10.342,50 zł
§ 4.1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy
o kwotę 46.276,50 zł
- w dziale 600 Transport i łączność,
rozdz.60016 Drogi publiczne gminne § 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska, rozdz.90095 Pozostała
działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych o kwotę 15.934,00 zł
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdz.85395 Pozostała
działalność § 3110 Świadczenia społeczne
o kwotę 10.342,50 zł
§ 5. Skreśla się zapis § 2 pkt. 2 „Wydatki
przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawarta umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę –
35.934,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 6. Ulega zmianie treść załącznika
Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku”
do uchwały budżetowej nr VI/22/11 z dnia
24.02.2011 roku i w to miejsce wprowadza się
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ulega zmianie treść załącznika
Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku”
do uchwały budżetowej nr VI/22/11 z dnia
24.02.2011 roku i w to miejsce wprowadza się
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ulega zmianie treść załącznika
Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 roku” do uchwały budżetowej nr VI/22/11 z dnia 24.02.2011 roku i w to
miejsce wprowadza się załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Waśniów:
Mirosław Chamera
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Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/41/2011
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 16 maja 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/41/2011
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 16 maja 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/41/2011
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 16 maja 2011 r.
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UCHWAŁA NR VII/60/2011
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie określenia wysokosci stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust.1, art. 41 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust 1, art. 19
pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 ze zmianami) Rada Gminy Wiślica uchwala, co następuje:

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso
opłaty targowej w wysokości 20 % od sumy pobranych i terminowo odprowadzanych kwot,
płatne na koniec każdego kwartału.
§ 6. Terminem płatności opłaty targowej
jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 7.1. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest wydany przez inkasenta dowód opłaty
targowej Urzędu Gminy Wiślica, stanowiący
druk ścisłego zarachowania.

§ 1.1. Targowiskami są wszelakie miejsca,
w których jest prowadzony handel z wyjątkiem
sprzedaży dokonywanej w budynkach lub częściach budynków.

2. Inkasent zobowiązany jest do pobrania
opłaty targowej i dokonania wpłat do kasy lub
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wiślicy
najpóźniej w terminie 3 dni od dnia pobrania
opłaty.

§ 2. Określa się dzienne stawki opłaty
targowej za dokonywaną sprzedaż:
1) z samochodu osobowego, z samochodu
z przyczepą, z samochodu o ładowności
do 2,5 tony – 5, 00 zł
2) z samochodu o ładowności pow. 2,5 tony
- 10,00 zł
3) za wystawiony towar do sprzedaży ze stoiska
– 5, 00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiślica.
§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały, traci moc Uchwała Rady Gminy
Nr IX/45/2003 r. z dnia 8.07.2003 r. w sprawie
dziennych stawek opłaty targowej, terminów
płatności oraz sposobu jej poboru

§ 3. Wysokość dziennej stawki opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty określonej
w aktualnie obowiązujących przepisach.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia.

§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej
przez pracownika zatrudnionego w Urzędzie
Gminy Wiślica tj. Jan Bysiec, który powyższe
czynności wykonywać będzie za dodatkowym
wynagrodzeniem za inkaso.

Przewodniczący Rady:
Stanisław Bystrzanowski
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UCHWAŁA NR VII /63/ 2011
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/215/06 z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wiślica
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 3 i art.18
ust.2 pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym

z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U.
Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 usta-
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wy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz.858
z późn. zm.) uchwala się co następuje:

dy i odprowadzania ścieków w Gminie Wiślica
wprowadza się następującą zmianę:
- § 31 otrzymuje następujące brzmienie: Odbiorca zobowiązany jest do korzystania z
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
zgodnie z wymogami technicznymi. W przypadku stwierdzenia nielegalnego pobory wody lub odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo obciąży odbiorcę według stawek:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady
Gminy Wiślica Nr XXXVI/215/06 z dnia 16 lutego
2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wo-

Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
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Równowartość za ilość m3 wody wg grupy taryfowej
odbiorcy i obowiazujących stawek
Za pobór wody z punktu czerpalnego znajdującego się przed wo1500 m3
domierzem
Za nielegalny pobór wody z hydrantów
1500 m3
Za uszkodzenie lub zerwanie plomby przy wodomierzu
500 m3
Za samowolne podłączenie się do sieci wodociągowwej
2000 m3
Za niezgłoszenie poboru wody do celów budowy z urządzenia nie500 m3
opomiarowanego
Za umożliwienie poboru wody osobom trzecim w przypadku nie1000 m3
opomiarowanego (ryczałt) punktu poboru wody.
Za niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia instalacji przed mro300 m3
zem w wyniku którego nastąpią awaria instalacji
za odcięcie i ponowne przyłaczenie przyłącza wodociągowego lub
300 m3
kanalizacyjnego
Nazwa

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiślica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w ciągu
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Bystrzanowski
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR PNK.I.4130.58.2011
WOJEWODY ŚWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 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 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 VI/29/11 Rady Gminy Baćkowice z
dnia 17 marca 2011r. w sprawie przyjęcia wielo-

letniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Baćkowice.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 17 marca 2011r. Rada
Gminy Baćkowice podjęła uchwałę w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

W toku badania legalności przedmiotowej
uchwały organ nadzoru stwierdził, iż została ona
podjęta z naruszeniem prawa.
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Zgodnie z tytułem oraz treścią § 1 uchwały
wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obowiązuje w latach
2011-2015. Wskazany okres obowiązywania programu budzi zastrzeżenia, z uwagi na to, iż stosownie do § 4 uchwały wejdzie ona w życie najwcześniej w maju 2011r. Zapisy uchwały w tym
zakresie naruszają ponadto art.21 ust.2 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz.
266 z późn. zm.), zgodnie z którym program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
powinien być opracowany na co najmniej 5 kolejnych lat.
Przepis art.21 ust.1 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów (…) stanowi, iż rada gminy
uchwala wieloletnie programy gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy. Stosownie
natomiast do ust.2 tego artykułu program ten
powinien obejmować w szczególności regulacje
wymienione w pkt 1-8. Użyte w tym przepisie
wyrażenie „w szczególności” oznacza, iż w zakresie przedmiotowym nie tworzy on zamkniętego katalogu elementów kształtujących treść
programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy. Treść tego przepisu wskazuje
jednocześnie, iż uchwalony przez radę gminy
program musi obejmować wszystkie wymienione w nim kwestie. Pominiecie przez radę gminy
któregoś z wymienionych w art.21 ust.2 ustawy
elementów programu, skutkuje brakiem pełnej
realizacji upoważnienia ustawowego i ma istotny wpływa na ocenę zgodności z prawem
uchwalonego aktu prawnego.
Analiza treści przedmiotowej uchwały Rady Gminy prowadzi do wniosku, iż w programie
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy nie określono wszystkich kwestii wymienionych w art.21 ust.2 ustawy.
Podjęta przez Radę Gminy uchwała nie
określa w wymaganym zakresie, wskazanej w
art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy prognozy dotyczącej
wielkości oraz stanu technicznego zasobu
mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe
lokale mieszkalne.
Wbrew tytułowi rozdziału 2 załącznika do
uchwały Rada Gminy nie określiła zasad polityki
czynszowej oraz warunków obniżania czynszów,
do czego została zobowiązana przez ustawodawcę w art.21 ust.2 pkt 4 ustawy. Uchwała w
tej części nie zawiera żadnej treści normatywnej,
która odnosiłaby się do materii objętej ustawowym upoważnieniem. Ogranicza się bowiem
jedynie do lakonicznego zapisu, iż zakłada się
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stały wzrost wysokości czynszu w latach obowiązywania programu.
Treść ustępu 6 rozdziału 2 budzi natomiast
zastrzeżenia w świetle dyspozycji art. 7 ust.1
i art.8 ustawy. Stosownie do wymienionych
przepisów ustawodawca wprowadził zasadę
ustalania wysokości stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej z uwzględnieniem czynników mających wpływ na jej wysokość, a także
wskazał te spośród nich, które uznał za bezwzględnie obowiązujące. Oznacza to, że czynniki
określone w ustawie muszą być w każdym przypadku uwzględnione jako przesłanki ustalania
stawki czynszu. Jednocześnie należy wskazać, iż
wyliczenie tego rodzaju czynników w art.7 ustawy ma charakter przykładowy, co stwarza możliwość uwzględnienia przez właściwy organ
gminy także innych czynników mających wpływ
na podwyższenie lub obniżenie wysokości czynszu. Natomiast za sprzeczne z prawem należy
uznać określenie przez Radę Gminy wysokości
obniżki lub podwyżki czynszu w zależności od
tego, czy dany czynnik ma wpływ na obniżenie
lub podwyższenie wartości użytkowej lokalu,
będącego przedmiotem najmu.
Jak wyżej wskazano Rada Gminy nie określiła w programie warunków obniżania czynszów.
Stosownie do art. 7 ust.2 ustawy właściciel
lokali wchodzących w skład gminnego zasobu
mieszkaniowego, czyli gmina może stosować
obniżki czynszu w stosunku do najemców o niskich dochodach.
Mimo, iż przepisy ustawy wyraźnie nie
wskazują, który z organów gminy jest uprawniony do stosowania obniżek czynszu, to należy
przyjąć, iż organem tym jest wójt. Organ wykonawczy gminy posada bowiem kompetencje
do ustalenia stawek czynszu, a obniżki tego
świadczenia stosuje w oparciu o postanowienie
uch-wały rady gminy. Warunki obniżenia czynszu oraz wysokość dochodu gospodarstwa
domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek
czynszu przez wójta powinny być określone
przez radę gminy odpowiednio w wieloletnim
programie gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy oraz w uchwale określającej zasady wynajmowania lokali wchodzących
w skład tego zasobu (art. 21 ust.2 pkt 4 i ust. 3
pkt 1 ustawy).
Kwestionowana uchwała nie określa także
w wymaganym zakresie wskazanej w art. 21
ust.2 pkt 2 analizy potrzeb oraz planu remontów
i modernizacji wynikającego ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne
lata. Nie podaje także źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej, ograniczając się jedynie
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do lakonicznego zapisu, iż „finansowanie gospodarki mieszkaniowej pochodzić będzie ze
środków wydzielonych na ten cel w budżecie
gminy w danym roku”.
Ponadto wbrew obowiązkowi wynikającemu z art.21 ust.2 pkt 7 i 8 ustawy Rada Gminy
nie określiła w programie:
- wysokości wydatków w kolejnych latach,
z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji,
koszty remontów oraz koszty modernizacji
lokali i budynków wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których
gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne,
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-

opisu innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
a w szczególności niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali.
W świetle powyższego stwierdzić należy,
iż niewypełnienie przez kwestionowaną uchwałę
zakresu regulacji określonej w art.21 ust.2 ustawy uzasadnia stwierdzenie nieważności uchwały
w całości.
Na niniejsze rozstrzygnięcie 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.4130.59.2011
WOJEWODY ŚWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 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 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 VI/30/11 Rady Gminy Baćkowice
z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zasad wynaj-

mowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 17 marca 2011r. Rada
Gminy Baćkowice podjęła uchwałę w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Dokonana przez organ nadzoru ocena legalności przedmiotowej uchwały wykazała,
iż została ona podjęta z istotnym naruszeniem
prawa.
Podstawę prawną uchwały stanowi przepis art.21 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r Nr 31 poz.266
ze zm.).

Zgodnie z ust.1 pkt 2 tego przepisu rada
gminy uchwala zasady wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania
lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie
gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten
cel; w razie gdy rada gminy nie określi w uchwale odmiennych zasad, do lokali podnajmowanych przez gminę stosuje się odpowiednio zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

– 14491 –

Z kolei z art.21 ust 3 wynika, że zasady
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać w szczególności:
1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem
lokalu
na
czas
nieoznaczony
i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu
gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu,
2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy,
3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje
pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,
4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami
lokali należących do tego zasobu a osobami
zajmującymi lokale w innych zasobach,
5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o
najem lokali zawierany na czas nieoznaczony
i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddawania tych spraw kontroli społecznej,
6) zasady postępowania w stosunku do osób,
które pozostały w lokalu opuszczonym przez
najemcę lub w lokalu, w którego najem nie
wstąpiły po śmierci najemcy; kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m²
Wskazane przepisy zawierają upoważnienie dla rady gminy do ustanowienia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, określając jednocześnie katalog zagadnień, do uregulowania których rada jest zobligowana. Z treści art.21 ust 3
ustawy wynika, iż wymienione w nim elementy
stanowią katalog otwarty, na co wskazuje użyte
w tym przepisie wyrażenie „w szczególności”.
Jednocześnie są to elementy obligatoryjne, do
określenia których rada gminy została obowiązana podejmując uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby gminy.
Pominięcie przez radę gminy któregoś z wymienionych w art. 21 ust.3 ustawy elementów
uchwały, skutkuje brakiem pełnej realizacji upoważnienia ustawowego i ma istotny wpływ na
ocenę zgodności z prawem uchwalonego aktu
prawnego.
Analiza treści uchwały Rady Gminy prowadzi do wniosku, iż nie określono w niej
wszystkich kwestii wymienionych w art.21 ust 3
ustawy. I tak wbrew obowiązkowi wynikającemu
z art.21 ust.3 pkt 1, 2 i 3 ustawy Rada Gminy
nie określiła w uchwale:

-
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wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającej zastosowanie obniżek
czynszu,
- warunków zamieszkiwania kwalifikujących
wnioskodawcę do ich poprawy,
- kryteriów wyboru osób, którym przysługuje
pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.
Niezależnie od powyższego należy zauważyć, iż niektóre postanowienia załącznika do
uchwały budzą zastrzeżenia w świetle przepisów
ustawy o ochronie praw lokatorów (…).
W punkcie (?) I załącznika do uchwały Rada Gminy postanowiła, iż lokale mieszkalne mogą być wynajmowane osobom, których dochód
miesięczny nie przekracza określonej kwoty oraz
które nie posiadają tytułu prawnego do innego
lokalu.
Ograniczenie możliwości wynajmu lokalu z
mieszkaniowego zasobu gminy poprzez wymóg
nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu
nie znajduje żadnego uzasadnienia prawnego.
Krąg osób uprawnionych do zawarcia
umowy najmu lokalu został określony w art. 4
ust.1 ustawy o ochronie praw lokatorów (…). Jak
wynika z tego przepisu uprawnieni są wszyscy
członkowie wspólnoty samorządowej, którzy
posiadają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe i spełniają kryteria dochodowe.
W ocenie organu nadzoru uchwała w tej
części narusza art.21 ust.3 oraz art.4 ust.1 ustawy wprowadzając pozaustawowe kryterium
ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu
na czas nieoznaczony, tym samym ograniczając
prawo do lokalu mieszkańcom, którzy nie mogą
spełnić warunku określonego w kwestionowanym przepisie uchwały, a którzy mogą posiadać
niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe i spełniać kryteria dochodowe.
Należy ponadto zauważyć, iż postanowienie punktu II załącznika do uchwały również nie
znajduje żadnego uzasadnienia prawnego. Wymieniony przepis uchwały, w którym Rada Gminy określiła przesłanki oddania w najem lokalu
socjalnego w sposób istotny narusza art.23 ust 2
ustawy. W świetle powołanego przepisu ustawy
przesłanki zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego to wyłącznie brak tytułu prawnego do lokalu oraz wysokość dochodu.
Niezależnie od powyższego należy wskazać, iż rada gminy stanowiąc akty prawa miejscowego zobowiązana jest do przestrzegania
zasad techniki prawodawczej określonych w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002r. Zgodnie z wymienionymi zasadami każdy akt normatywny, w tym również
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akt prawa miejscowego, powinien zawierać właściwie oznaczone przepisy. Podstawową jednostką redakcyjną i systematyzacyjną uchwały
jest paragraf. Paragrafy dzieli się na ustępy,
ustępy na punkty, punkty na litery itd. Projekt
kwestionowanej uchwały został opracowany
niezgodnie z przedstawionymi zasadami techniki
prawodawczej.
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W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności uchwały jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie 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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• 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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