Rada Miejska w Małogoszczu

Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Małogoszczu podjętych w okresie
od 7 grudnia 2018 r. do dnia 30 grudnia 2019 roku.
1. Uchwała Nr III/6/18 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2027.
W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy na rok 2018 należy wprowadzić zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy w celu zgodności danych z planem dochodów
i wydatków budżetu gminy. Zgodnie z w/w uchwałą dokonano zmian w „Wykazie
przedsięwzięć do WPF”.
2. Uchwała Nr III/7/18 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2018 r.
Zgodnie z w/w uchwałą dokonano zmian w planie dochodów i wydatków polegających na
zwiększeniu planu dochodów o kwotę 187.932,30zł. Zmniejszono plan dochodów o kwotę
110.590,45zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z tytułu
dotacji celowej.
Dokonano zmiany planu wydatków polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę
365.931,85zł oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 288.590,00zł.
Następnie w/w zmiany wprowadzono do urządzeń finansowo- księgowych w systemie
PUMA”.
3. Uchwała Nr III/8/18 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2019 r.
W/w uchwałą Rada Miejska określiła stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok. Uchwała
ta realizowana była w roku podatkowym 2019. Do osób prawnych i jednostek organizacyjnych
zostały przesłane uchwały wraz z deklaracjami w celu prawidłowego zastosowania stawek
podatkowych. Deklaracje na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2019 rok zostały
sprawdzone przez pracowników pod względem prawidłowego naliczenia podatku oraz pod
względem terminowego złożenia deklaracji w ustawowym terminie. Dla osób fizycznych
zostały wystawione decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości na
2019 rok, które doręczone zostały podatnikom w terminie do 01.03.2019r.
4. Uchwała Nr III/9/18 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2019r.
W/w uchwałą Rada Miejska określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych
do stosowania w 2019 roku. Termin składania deklaracji na podatek od środków
transportowych upływa 15 lutego 2019 roku.
Podatek ten płatny jest w dwóch ratach tj. do dnia 15 lutego oraz do 15 września każdego roku.

5. Uchwała Nr III/10/18 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako
podstawy obliczania podatku rolnego na 2019 rok.
Obniżona cena skupu za 1 q żyta została zastosowana do obliczenia podatku rolnego na 2019
rok. Podatkiem rolnym opodatkowani zostaną właściciele bądź władający gospodarstwem
rolnym a także osoby posiadające grunty o powierzchni do 1 ha. sklasyfikowane w ewidencji
gruntów i budynków jako użytki rolne.
Dla osób fizycznych wystawione zostały decyzje ustalające wysokość podatku rolnego na 2019
rok które zostały doręczone podatnikom w terminie do 1.03.2019r.
Podatek ten płatny jest w czterech ratach tj. do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15
listopada każdego roku.
6.Uchwała Nr III/11/18 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego
zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości,
określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2019 r.
Zgodnie z podjętą uchwałą została naliczona prowizja dla sołtysów - inkasentów
z tytułu poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od
nieruchomości za I,II,III,IV kwartał 2019 roku. Uchwała została przekazana na stanowiska ds.
płac oraz na stanowisko ds. windykacji.
7.Uchwała Nr IV/12/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2027.
W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy na rok 2018 należy wprowadzić zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy w celu zgodności danych z planem dochodów
i wydatków budżetu gminy.
8. Uchwała Nr IV/13/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na rok 2018.
Zgodnie z w/w uchwałą dokonano zmian w planie dochodów i wydatków polegających na
zwiększeniu planu dochodów o kwotę 68.145,00zł oraz na zmniejszeniu planu dochodów
budżetowych o kwotę 197.745,00zł. Dokonano zmiany planu wydatków polegających na
zwiększeniu wydatków o kwotę 72.400,00zł oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę
202.000,00zł Następnie w/w zmiany wprowadzono do urządzeń finansowo- księgowych
w systemie „PUMA”.
9.Uchwała Nr IV/14/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2019-2027.
Zgodnie z art. 230.ust.1 ustawy o finansach publicznych Uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027 podejmuje się wraz z uchwałą budżetową.
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027 została
przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.
10.Uchwała Nr IV/15/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
rok 2019.

Zgodnie z podjętą uchwałą budżet Gminy został uchwalony w pełnej szczegółowości tj. plan
dochodów bieżących i majątkowych, oraz plan wydatków bieżących i majątkowych w działach
rozdziałach i paragrafach. Uchwała w sprawie budżetu Gminy na rok 2019 została przesłana
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania. Pismo w sprawie
ostatecznego planu dochodów i wydatków budżetu Gminy zostało przekazane poszczególnym
jednostkom organizacyjnym gminy. Uchwała budżetowa została ogłoszona w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce „Budżet 2019”.
11. Uchwała Nr IV/16/18 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2019.
W ramach przyjętego przez Radę Miejską w Małogoszczu Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 w zakresie zadań
dotyczących zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin komisja finansowała działalność:
− Punktu Konsultacyjnego, który ma za zadanie głównie motywowanie i informowanie
zarówno o możliwościach podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób
współuzależnionych. Pani psycholog udziela porad w każdy poniedziałek miesiąca
w godz.8°°- 11°°. W 2019 roku udzielono 95 porad dotyczących uzależnienia od
alkoholu i współuzależnienia: 70– uzależnienie od alkoholu, 25 współuzależnienie
(osobom tym zostały przekazane konkretne adresy placówek pomocowych).
− Grupy AA (wynagrodzenie terapeuty) spotykającej się w każdy piątek w godz. 17.0019.00 ( w okresie letnim w godz. 18.00 – 20.00) w Urzędzie Miasta i Gminy
w Małogoszczu. Na spotkania uczęszcza łącznie ok. 20 osób. Założeniem Klubu AA jest
otwartość do wszystkich osób mających problem z alkoholem. Głównymi celami Klubu
AA jest:
1. Zapewnienie osobom uzależnionym od alkoholu możliwości uzyskania abstynencji
i utrzymywanie w trzeźwości.
2. Pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.
3. Prowadzenie mitingów otwartych i zamkniętych.
4. Prowadzenie rozmów indywidualnych z osobami mającymi problem z alkoholem.
5. Organizowanie imprez okolicznościowych z okazji rocznic abstynenckich bądź
Świąt.
− Pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki
i rozwiazywania problemów alkoholowych
Ilość osób : 160 uczestników miesięcznie
Zajęcia sportowe z elementami survivalu – 20 osób w miesiącu
Zajęcia korekcyjne – 20 osób w miesiącu.
Sfinansowano dzieciom z rodzin, w których występuje problem alkoholowy (14 dzieci)
wypoczynek letni 16.08..-26.08.2019r. w Dąbkach k. Darłowa. Wypoczynek zorganizowała
Komenda Hufca ZHP Opatów.
Komisja odbyła w 2019 r. 10 posiedzeń i rozpatrzyła 34 wnioski o zastosowanie leczenia
odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. Przeprowadzała rozmowy motywujące do
powstrzymywania się od spożywania alkoholu oraz do poddania się dobrowolnemu leczeniu
odwykowemu, informowała o możliwości uzyskania pomocy i fachowej porady. Komisja
finansowała sporządzenie opinii przez biegłych lekarzy sądowych w zakresie uzależnienia od
alkoholu. Po uzyskaniu opinii składała wnioski do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie Wydział
III Rodzinny, który w postępowaniu nieprocesowym orzeka o zastosowaniu obowiązku
poddania się leczeniu w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego. Komisja skierowała do Sądu

Rejonowego w Jędrzejowie 28 wniosków o zastosowanie poddania się leczeniu odwykowemu
wobec osób uzależnionych od alkoholu.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowała spektakle
profilaktyczne dla dzieci i młodzieży mające na celu informowanie o zagrożeniach wiążących
się ze spożywaniem i nadużywaniem alkoholu oraz narkotyków, wzmacniających prawidłowe
kształtowanie osobowości młodego człowieka.
Spektakle profilaktyczne wystawiane były przez Scenę Teatralną KURTYNA z siedzibą
w Krakowie, pt. „ Miś Niegrzeczniś”, „Super Prank”, Wygrać Siebie”, dla uczniów:
• Szkoły Podstawowej w Małogoszczu,
• Zespołu Szkół w Złotnikach,
• Szkoły Podstawowej w Żarczycach Dużych,
• Szkoły Podstawowej w Kozłowie,
• Szkoły Podstawowej w Rembieszycach,
●
Dla młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu zakupiono w Centrum
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie warsztaty profilaktyczne „Jestem
wolny od narkotyków i dopalaczy”.
●
Dla rodziców w czasie wywiadówek szkolnych Centrum Rozwiązywania Problemów
Społecznych przeprowadziło 7 edycji warsztatów profilaktycznych nt. uzależnień od
narkotyków.
W ramach współpracy GKRPA z Policją zakupiono testy narkotykowe w ilości 14 szt.
Komisja stale współpracuje z MGOPS, Policją i Szkołami. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej prowadzi na bieżąco pracę socjalną i opiekę nad rodzinami, w których występuje
problem alkoholowy, a co za tym idzie niejednokrotnie również problem przemocy domowej.
W 2019 roku Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych:
-2 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
sprzedaży do 4,5% alkoholu oraz piwa powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
powyżej 18% alkoholu
W roku 2019 istniało 28 punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych w detalu (28-piwo,
27-wino, 24-wódka) oraz 5 punktów ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych
(5-piwo, 2-wino, 3-wódka) oraz 2 zezwolenia cateringowe. Nie było przypadków cofnięcia
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Informacja z wykorzystania środków pochodzących z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych (w zł.)
a) Punkt konsultacyjny
Plan: ( po zmianie) 11 500,00 zł

Wykonanie: 11 500,00 zł

b) pokrywanie kosztów badań i opłat za złożenie wniosków do Sądu Rejonowego
Plan: ( po zmianie) 11 915,80 zł
Wykonanie: 11 640,00 zł
Plan:

c) Finansowanie szkoleń dla pracowników GKRPA
500,00 zł
Wykonanie:

400,00 zł

d) Dofinansowanie letniego wypoczynku
Plan: 11 800,00 zł
Wykonanie: 11 060,00 zł
- Kolonie profilaktyczne – Dąbki (sierpień 2019r).

e) Umowy zlecenia – świetlice środowiskowe
Plan: ( po zmianie) 84 500,00 zł
Wykonanie: 83 992,00 zł
f) Doposażenie świetlic – zakup sprzętu
Plan: (po zmianie)
600,00 zł

Wykonanie:

600,00 zł

- pas stalowy do bicepsa dla siłowni „Herkules”.

g) Paczki świąteczne
Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 8 000,00 zł

h) Finansowanie programów, prelekcji, odczytów, spektakli
Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 3 500,00 zł

- programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla szkół
i)
Współfinansowanie nagród dla dzieci w konkursach profilaktycznych
Plan: 2 000,00 zł
Wykonanie: 1 963,17 zł
j) Finansowanie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych
Plan : 3 000,00 zł
Wykonanie: 3 000,01 zł
- mobilne miasteczko rowerowe : ulice ze znakami, tor przeszkód, poruszanie się w autogoglach
realistycznie imitujących stan człowieka pod wpływem alkoholu
k) Działalność Klubu AA –wynagrodzenie terapeuty
Plan: 4 200,00 zł
Wykonanie: 3 360,00 zł.
l) Doposażenie klubu AA
Plan: 300,00 zł.

Wykonanie:

Ł) Działalność GKRPA
Plan: 13 200,00 zł

Wykonanie: 12 060,00 zł

299, 47 zł

Środki przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii
Plan: 5 000,00 zł
Wykonanie: 4 306,00 zł
- warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla szkół
Plan: 1 200,00 zł
Wykonanie: 1 200,00 zł
12. Uchwała Nr IV/17/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Jędrzejów.
W związku z uchwaleniem budżetu gminy na rok 2019 Rada Miejska jest zobowiązana do
podjęcia uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejów na realizację zadania
polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 0220T w miejscowości Kozłów w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
w kwocie 518.000,00zł.

Zgodnie z w/w uchwałą Burmistrz został upoważniony do zawarcia umowy z Powiatem
Jędrzejów określającej warunku udzielenia pomocy.
13.Uchwała Nr IV/18/18 z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie określenia stawek dotacji
przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Małogoszcz.
W uchwale ustalono stawkę 1 roboczogodziny wraz z materiałami i pracą sprzętu
z przeznaczeniem do miesięcznego utrzymania czystości i porządku w gminie w wysokości
208,33zł.
Zgodnie z podjętą uchwałą dotacja przedmiotowa w wysokości 420.000,00zł była
przekazywana kwartalne w wysokości 105.000,00zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Małogoszczu.
14.Uchwała Nr IV/19/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu środków trwałych.
Kopie uchwały w sprawie przekazania środków trwałych wraz z protokołem przekazania
środków trwałych PT przesłano do ZGKiM celem przyjęcia do ewidencji księgowej.
Protokołem PT przekazano dobudowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej w sołectwie Złotniki,
dobudowę sieci wodociągowej w sołectwie Złotniki oraz dobudowę sieci wodociągowej
w Żarczycach Małych na ogólną wartość 101.126,52zł.
15.Uchwała Nr V/22/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2027.
W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy na rok 2019 należy wprowadzić zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy w celu zgodności danych z planem dochodów
i wydatków budżetu gminy. Zgodnie z w/w uchwałą dokonano zmian w „Wykazie
przedsięwzięć do WPF”.
16.Uchwała Nr V/23/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na rok 2019.
Zgodnie z w/w uchwałą dokonano zmian w planie dochodów i wydatków polegających na
zwiększeniu planu dochodów o kwotę 379,20zł z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dokonano zmiany planu
wydatków polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 832.811,77zł oraz zmniejszeniu
planu wydatków o kwotę 455.394,80zł. Następnie w/w zmiany wprowadzono do urządzeń
finansowo- księgowych w systemie PUMA”.
17. Uchwała Nr V/25/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Filialnej z klasami I-III oraz oddziału „0” w Leśnicy podporządkowanej organizacyjnie
Szkole Podstawowej w Małogoszczu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Małogoszczu.
Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz podjął czynności niezbędne do przeprowadzenia
likwidacji a w szczególności: poinformowano rodziców uczniów likwidowanej placówki oraz
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji placówki w terminie do 28 lutego

2019r.Wystąpiono do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych
o wyrażenie opinii odnośnie zamiaru likwidacji.
18.Uchwała Nr V/26/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu
Placówek Oświatowych w Kozłowie.
Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił do zaopiniowania przez radę pedagogiczną Szkoły
Podstawowej w Kozłowie oraz radę pedagogiczną Przedszkola Publicznego w Kozłowie
projekt Uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Kozłowie, projekt
Aktu założycielskiego stanowiącego zał. nr 1 do uchwały oraz projekt Statutu Zespołu
stanowiącego zał. nr 2 do uchwały.
19.Uchwała Nr V/27/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej
przystąpienia Gminy Małogoszcz do tworzonego Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Rybacka
„Jędrzejowska Ryba” oraz udzielenia pełnomocnictwa.
Zmiana uchwały była konieczna w związku z wyborem pana Mariusza Piotrowskiego na
stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz ,który zastąpił byłego Burmistrza Miasta
i Gminy Małogoszcz i został wyznaczony do reprezentowania gminy w działaniach
stowarzyszenia. Uchwała została przekazana Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka
„Jędrzejowska Ryba:
20.Uchwała Nr V/28/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej
przystąpienia Gminy Małogoszcz do Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania.
Zmiana uchwały była konieczna w związku z wyborem pana Mariusza Piotrowskiego na
stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz ,który zastąpił byłego Burmistrza Miasta
i Gminy Małogoszcz i został wyznaczony do reprezentowania gminy w działaniach
stowarzyszenia. Uchwała została przekazana do Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa
Działania.
21.Uchwała Nr V/29/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej:
1. przystąpienia Gminy Małogoszcz do tworzonej Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia
„Ziemia Jędrzejowska - GRYF",
2. udzielenia pełnomocnictwa Panu Janowi Głogowskiemu Burmistrzowi Miasta i Gminy
Małogoszcz do pełnego reprezentowania Gminy Małogoszcz w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu „Ziemia Jędrzejowska - GRYF".
Zmiana uchwały była konieczna w związku z wyborem pana Mariusza Piotrowskiego na
stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz ,który zastąpił byłego Burmistrza Miasta
i Gminy Małogoszcz i został wyznaczony do reprezentowania gminy w działaniach
stowarzyszenia. Uchwała została przekazana Lokalnej Grupie Działania - Stowarzyszeniu
„Ziemia Jędrzejowska - GRYF".
22.Uchwała Nr V/33/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także
trybu ich pobierania.

Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki domowe a także osoby zatrudnione
na umowę zlecenie w charakterze pomocy sąsiedzkiej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Małogoszczu
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób,
a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej
pomocy zapewnić i obejmują one pomoc w:
- zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
- opiekę higieniczną,
- zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz,
- w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Wskaźnik do oceny działań:
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych –19
Liczba osób korzystających z pomocy sąsiedzkiej –17
Liczba opiekunek domowych –7
Liczba osób świadczących pomoc sąsiedzką - 19
Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest uzależniona
od dochodu osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego lub jest równy kryterium
dochodowemu, określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity z dnia 20 lipca 2018r. Dz.U.2018 r., poz.1508 z późniejszymi zmianami),
zwanemu dalej kryterium dochodowym. Pełny koszt za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi
22,50 zł , natomiast za pomoc sąsiedzką 14,70 zł. Świadczeniobiorcy są zobowiązani do
wpłacania środków finansowych za wykonanie usługi na konto MGOPS do dnia 10 każdego
następnego miesiąca.
Wskaźnik do oceny działań:
- liczba osób ponoszących pełną odpłatność -6
- liczba osób zwolnionych w części z odpłatności -17
- liczba osób zwolnionych w całości z odpłatności -10
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

23.Uchwała Nr VI/34/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2027.
W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy na rok 2019 należy wprowadzić zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy w celu zgodności danych z planem dochodów
i wydatków budżetu gminy. Zgodnie z w/w uchwałą dokonano zmian w „Wykazie
przedsięwzięć do WPF”.

24.Uchwała Nr VI/35/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na rok 2019.
Zgodnie z w/w uchwałą dokonano zmian w planie dochodów i wydatków polegających na
zwiększeniu planu dochodów o kwotę 427.934,00zł oraz na zmniejszeniu planu dochodów
budżetowych o kwotę 407.162,00zł. Dokonano zmiany planu wydatków polegających na
zwiększeniu wydatków o kwotę 158.634,00zł oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę
146.349,11zł. Następnie w/w zmiany wprowadzono do urządzeń finansowo- księgowych w
systemie PUMA”.
25.Uchwała Nr VI/ 36/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Zgodnie z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014
poz.301) Rada Miejska rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie środków stanowiących
fundusz sołecki. Rada Miejska nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków stanowiących
fundusz sołecki.
26.Uchwała Nr VI/37/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Małogoszcz.
Rada Miejska w uchwale określiła tryb i zasady przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami miasta i gminy Małogoszcz. Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego a także opublikowana na stronie BIP Urzędu
w zakładce „konsultacje społeczne”.
27.Uchwała Nr VI/38/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej.
Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych. Zgodnie z uchwałą , w przypadku gminy Małogoszcz
200 obywateli może wystąpić z inicjatywa uchwałodawczą. Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego a także opublikowana na stronie
BIP Urzędu.
28.Uchwała Nr VI/39/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek
Oświatowych w Kozłowie.
Po przedstawieniu uchwały o zamiarze utworzenia Zespołu wraz z zał.nr 1 Akt założycielski
Zespołu Placówek Oświatowych w Kozłowie oraz z zał. nr 2 Statut Zespołu, rada pedagogiczna

łączonych placówek oświatowych wyraziła pozytywną opinię. Uchwała została przesłana do
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Uchwała wraz
z załącznikami została przekazana Dyrektorowi Zespołu w Kozłowie.
29.Uchwała Nr VI/41/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale
Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia
poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
w 2019 r.
Zgodnie z w/w uchwałą dokonano zmiany sołtysów w sołectwach: Bocheniec, Lipnica, Wola
Tesserowa, Wygnanów należało więc dokonać zmiany w uchwale podjętej w dniu 07.12.2018r.
Uchwała została przekazana na stanowiska ds. płac oraz na stanowisko ds. windykacji.
30.Uchwała Nr VI/44/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy
Małogoszcz na rok 2019.
Celem wyżej wymienionej Uchwały jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta
i gminy Małogoszcz oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
W roku 2019 do Schroniska PSIE POLE w Racławicach, z którym gmina Małogoszcz
posiada zawartą umowę zostało przekazanych 17 psów pochodzących z terenu gminy
Małogoszcz, w tym 1 samica ze szczeniętami.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizuje Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz poprzez zawartą umowę
z Gabinetem Weterynaryjnym, ul. Jaszowskiego 5, 28-366 Małogoszcz.
W 2019 roku kontynuowano program dofinansowania do zabiegów sterylizacji
i kastracji zwierząt domowych, poprzez wydawanie talonów. Usługę weterynaryjną w tym
zakresie świadczyła Przychodnia Weterynaryjna „DINO” z siedzibą w Jędrzejowie.
31.Uchwała Nr VI/45/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz wraz ze zmianami
oraz aktualności Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na
terenie miasta i gminy Małogoszcz.
Zgodnie z art. 32. ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945; z 2019 r., poz. 60), w celu oceny aktualności studium i planów
miejscowych Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy i zgodnie z ust. 2 ustawy przekazuje Radzie Miejskiej wyniki analizy, po
uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8 ustawy komisji
urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady.
Oceną aktualności objęte zostały wszystkie funkcjonujące opracowania planistyczne
obowiązujące na terenie miasta i gminy Małogoszcz tj. Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Małogoszcz, z późniejszymi zmianami,
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Małogoszcz
wraz z ich zmianami oraz decyzje o pozwoleniu na budowę, decyzje o lokalizacji inwestycji
celu publicznego, wnioski zgłoszone przez potencjalnych inwestorów i władze gminy do
Studium… i Miejscowych planów… pod kątem ich zgodności z ogólnie obowiązującymi
przepisami prawa, zmianami zachodzącymi w zagospodarowaniu terenu oraz zgodności
z oczekiwaniami potencjalnych inwestorów i władz gminy.

32.Uchwała Nr VI/47/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów najmu i dzierżawy.
Spisano 4 umowy na oddanie w najem i dzierżawę na okres do 3 lat:
- części nieruchomości nr 1882/2 położonej w Małogoszczu o pow. 9,00 m² pod garaż,
czynsz roczny 63,00 zł + VAT,
- garażu o pow. 14,00 m² zlokalizowanego na działce nr 2588/6 położonej w Małogoszczu ,
czynsz miesięczny 13,00 zł + VAT,
- nieruchomości rolnej położonej w Wiśniczu o pow.0,32 ha , czynsz roczny 82,00 zł ,
- lokalu użytkowego o pow. 26 m2 oraz garażu o pow. 31,00 m2 położonego w Małogoszczu
przy ul. Jaszowskiego , czynsz miesięczny 215,00 zł + VAT.
33.Uchwała Nr VI/48 /19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie likwidacji szkoły filialnej z klasami
I-III oraz oddziału „O” w Leśnicy podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej
w Małogoszczu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu.
Przedstawiając uchwałę o zamiarze likwidacji placówki ,uzyskano pozytywną opinię
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (pismo z dn.15 marca 2019 r. Znak: KO.II.542.9.2019),
pozytywna opinię związków NSZZ” Solidarność”( pismo z dnia 4 marca L.dz.11/MOZ/2019
oraz negatywną opinię z ZNP Odział w Małogoszczu ( pismo z dnia 25 lutego 2019 r.L.dz.7/19)
Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Leśnicy została przesłana do ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
34.Uchwała Nr VII/49/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2027.
W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy na rok 2019 należy wprowadzić zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy w celu zgodności danych z planem dochodów
i wydatków budżetu gminy.
35.Uchwała Nr VII/50/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na rok 2019.
Zgodnie z w/w uchwałą dokonano zmian w planie dochodów i wydatków polegających na
zwiększeniu planu dochodów o kwotę 102.631,00zł.Dokonano zmiany planu wydatków
polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 118.676,00zł oraz zmniejszeniu planu
wydatków o kwotę 16.045,00zł. Następnie w/w zmiany wprowadzono do urządzeń finansowoksięgowych w systemie PUMA”.
36. Uchwała Nr VII/51/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zakup energii elektrycznej.
Porozumienie o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie
zamówień publicznych oraz udzielnie pełnomocnictwa w ramach Grupy Zakupowej Energii
Elektrycznej zawarte zostało w dniu 17.06.2019 r. pomiędzy Gminą Małogoszcz a Powiatem
Jędrzejowskim.

W postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą
wybrano ofertę firmy PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów PGE Obrót S.A.
Oddział z siedzibą w Warszawie ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa, cena oferty brutto:
4 013 187,89 zł. Całkowity koszt zakupu energii dla Gminy Małogoszcz wynosi: 453 715,99 zł
netto, 558 070,67 zł brutto przy prognozowanym wolumenie zamówienia: 1 482 732,00
w [kWh], liczba punktów poboru: 144.
37.Uchwała Nr VIII/52/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2027.
W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy na rok 2019 należy wprowadzić zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy w celu zgodności danych z planem dochodów
i wydatków budżetu gminy.
38. Uchwała Nr VIII/53/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na rok 2019.
Zgodnie z w/w uchwałą dokonano zmian w planie wydatków polegającą na zwiększeniu planu
wydatków o kwotę 304.041,31zł oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 52.198,63zł.
Następnie w/w zmiany wprowadzono do urządzeń finansowo- księgowych w systemie
PUMA”.
39.Uchwała Nr VIII/55/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wypłaty członkom Ochotniczych
Straży Pożarnych ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Zgodnie z w/w uchwałą dokonano zmiany ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub
gminę, kwotę 15,00zł zastąpiono kwotą 16,00zł,kwotę 5,00zł zastąpiono kwotą 7,00zł.Praca
strażaków to praca szczególna z narażeniem zdrowia i życia w służbie społecznej. Ekwiwalent
jest formą wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje o wysokim stopniu użyteczności
publicznej, stanowiącą rekompensatę za wykorzystanie czasu wolnego w interesie dobra
powszechnego.
40.Uchwała Nr VIII/56/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej
Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu.
Kadencja poprzedniej Rady Społecznej Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Małogoszczu upływała z dniem 21 czerwca 2019r. w związku z czym należało podjąć
kolejną uchwałę w tej sprawie.
Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków
Zdrowia w Małogoszczu podjęta została w dniu 30 maja 2019r. i weszła w życie z dniem
22 czerwca 2019r.
W skład Rady Społecznej powołani zostali :
1. Mariusz Piotrowski
Przewodniczący
2. Stanisław Biskupski
członek
3. Czesław Barański
członek
4. Maciej Tomczyk
członek
5. Adam Świerczyński
członek
6. Stanisław Tracichleb
członek

7. Danuta Molenda
członek, przedstawiciel Wojewody
Z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczenia
wytypowani przedstawiciele zawodów medycznych :
Świętokrzyska Izba Lekarska – Pani dr n med. Dorota Szyska- Skrobot
Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych – Pani Jolanta Paciuch
Posiedzenia Rady Społecznej zwoływane są na wniosek Przewodniczącego. W roku ubiegłym
odbyły się 2 posiedzenia, na których m. in. dokonany został wybór zastępcy przewodniczącego,
którym został Pan Maciej Tomczyk oraz podjęta została uchwała Rady Społecznej w sprawie
uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w
Małogoszczu.
Na posiedzenia Rady Społecznej zapraszany jest Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu
Ośrodków Zdrowia, który wyjaśnia sprawy związane z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej
mi.in. sprawy rejestracji chorych do lekarzy, e-recept , zwiększenia wartości umowy w ramach
świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej i innych wynikających w trakcie posiedzeń Rady.
41. Uchwała Nr VIII/57/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
dotyczącej ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Miasta i Gminy Małogoszcz.
Zmiana w uchwale wprowadziła wzór wniosku o przeprowadzenie konsultacji wraz z listą osób
popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych. Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na Stronie BIP
Urzędu w zakładce „konsultacje społeczne”.
42. Uchwała Nr VIII/58/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów najmu.
Spisano 4 umowy na oddanie w najem i dzierżawę na okres do 3 lat:
- części nieruchomości nr 2629/170 położonej w Małogoszczu o pow. 6 m² pod garaż, czynsz
roczny 42,00 zł + VAT,
- części nieruchomości nr 1574/3 położonej w Złotnikach o pow. 16,50 m² pod garaż, czynsz
roczny 115,50 zł + VAT,
- części nieruchomości nr 2790 położonej w Małogoszczu o pow. 15 m² pod garaż, czynsz
roczny 105,00 zł + VAT,
- części nieruchomości nr 2629/201 położonej w Małogoszczu o pow. 16 m² pod garaż, czynsz
roczny 112,00 zł + VAT.
43.Uchwała Nr VIII/59/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
dotyczącej utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Kozłowie.
Na podstawie wytyku (pisma) przesłanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego Znak:
PNK.I.4131.247.2019 z dnia 22 maja 2019 r. dokonano zmian w uchwale Nr VI/39/19 Rady
Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 r. w § 8 „Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.” Uchwałę przekazano do wiadomości Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych
w Kozłowie.
44. Uchwała Nr VIII/60/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
dotyczącej likwidacji Szkoły filialnej z klasami I-III oraz oddziału „0” w Leśnicy wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu

Na podstawie wytyku (pisma) przesłanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego Znak:
PNK.I.4131.248.2019 z dnia 22 maja 2019 r. dokonano zmian w uchwale nr VI/48/19 Rady
Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 r. w § 6 „Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.” Uchwała została przekazana do wiadomości Dyrektorowi Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Małogoszczu oraz Dyrektorowi Przedszkola Publicznego
w Małogoszczu. Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2019 r.
45. Uchwała Nr IX/65/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2027.
W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy na rok 2019 należy wprowadzić zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy w celu zgodności danych z planem dochodów i
wydatków budżetu gminy.
46.Uchwała Nr IX/66/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na rok 2019.
Zgodnie z w/w uchwałą dokonano zmian w planie dochodów i wydatków polegających na
zwiększeniu planu dochodów o kwotę 40.000,00zł.
Dokonano zmiany planu wydatków polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę
275.000,00zł oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 235.000,00zł.
Następnie w/w zmiany wprowadzono do urządzeń finansowo- księgowych w systemie
PUMA”.
47.Uchwała Nr IX/67/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
w kwocie 2.392.973,00zł.
48.Uchwała Nr IX/68/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art.28 §4 Ordynacji podatkowej Rada Miejska ustaliła wynagrodzenie dla
inkasentów z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..
Zgodnie z w/w uchwałą określono wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 5% od sumy
zainkasowanych wpłat. Uchwała została przekazana na stanowiska ds. płac oraz na stanowisko
ds. windykacji.
49. Uchwała Nr IX/70/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia MiejskoGminnej Biblioteki Publicznej w Małogoszczu i Domu Kultury w Małogoszczu w Centrum
Kultury i Biblioteki Publicznej w Małogoszczu.
W dniu 1 Lipca 2019 r. opublikowano na stronie internetowej www.malogoszcz.eobip.pl
informację o zamiarze połączenia instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małogoszczu i Domu Kultury w Małogoszczu. W dniu 10 Lipca 2019 r. przesłano
przedmiotową uchwałę w celu wydania stosownej opinii do Krajowej Rady Bibliotecznej

w Warszawie oraz Wojewódzkiej Biblioteki w Kielcach. 12 sierpnia 2019 r. przesłano
na prośbę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach statuty jednostek podlegających
zamiarowi połączenia. W dniu 25 października 2019 r. przesłano do Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej proponowany statut nowopowstałej jednostki tj. Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej w Małogoszczu. W dniu 9 stycznia 2020 r. wpłynęła negatywna opinia planowanego
połączenia jednostek z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, a w dniu 21 stycznia
br. wpłynęła negatywna opinia planowanego połączenia jednostek z Krajowej Rady
Bibliotecznej w Warszawie.
50.Uchwała Nr IX/71/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły
Branżowej I stopnia w Małogoszczu.
Po podjęciu uchwały Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu zwrócił się z pismem w dniu
22 października 2019 r. oraz 16 grudnia 2019 r. do Starosty Powiatu Jędrzejowskiego z prośbą
o wyrażenie zgody na przejęcie od Powiatu Jędrzejowskiego zadania w zakresie założenia i
prowadzenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Małogoszczu z siedzibą w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Małogoszczu. W piśmie z dnia 17 stycznia 2020r Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie poinformowało, że po dokładnym przeanalizowaniu sprawy Zarząd Powiatu na
posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2020 r. nie wyraził zgody na przekazanie zadania utworzenia i
prowadzenia Branżowej Szkoły I Stopnia przez Gminę Małogoszcz.
51.Uchwała Nr X/72/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2027.
W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy na rok 2019 należy wprowadzić zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy w celu zgodności danych z planem dochodów i
wydatków budżetu gminy. Zgodnie z w/w uchwałą dokonano zmian w „Wykazie przedsięwzięć
do WPF”.
52. Uchwała Nr X/73/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na rok 2019.
Zgodnie z w/w uchwałą dokonano zmian w planie dochodów i wydatków polegających na
zwiększeniu planu dochodów o kwotę 76.000,00zł oraz na zmniejszeniu planu dochodów
budżetowych o kwotę 76.000,00zł.
Dokonano zmiany planu wydatków polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę
46.992,85zł oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 46.992,85zł.
Następnie w/w zmiany wprowadzono do urządzeń finansowo- księgowych w systemie
PUMA”.
53. Uchwała Nr X/78/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
Uchwała została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego, po 14 dniach od ogłoszenia przekazana do wiadomości Dyrektorom Szkół.
Uchwałę umieszczono na tablicy informacyjnej w budynkach szkół oraz na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu.

54. Uchwała Nr X/79/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Małogoszcz.
Uchwała została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego, po 14 dniach od ogłoszenia przekazana do wiadomości Dyrektorom
przedszkoli. Uchwałę umieszczono na tablicy informacyjnej w budynkach przedszkoli oraz
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu.
55. Uchwała Nr X/81/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
3-letniego Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Styczniowego
w Małogoszczu w 4- letnie Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego
w Małogoszczu.
W wyniku podjęcia uchwały przekształcenie w 4 letnie liceum nastąpiło z dniem 1 września
2019 r. Uchwała została przekazana Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Małogoszczu.
56. Uchwała Nr X/82/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych
w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz.
Konsekwencją podjęcia w/w uchwały wysokość pensum dla nauczycieli pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i młodsze wynosi 22 godzin tygodniowo.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki: ZNP oraz NSZZ Solidarność.
Po podjęciu przez Radę Miejską uchwała została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym uchwałę przekazano Dyrektorom Przedszkoli.
57. Uchwała Nr X/83/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Małogoszcz.
Rada Miejska podjęła w/w uchwałę zgodnie ze zmianą przepisów ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych Doprecyzowano opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin
dziennie. W wyniku podjętej uchwały opłata za pobyt powyżej 5 godzin dziennie wynosi
złotówkę za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Uchwałę
ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Po ogłoszeniu w
dzienniku po 14 dniach uchwałę przekazano Dyrektorom Przedszkoli z Gminy Małogoszcz.
58. Uchwała Nr X/84/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Małogoszcz.
Organ prowadzący został zobowiązany na podstawie rozporządzenia MEN do przygotowania
planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i

przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz. Projekt uchwały
uzyskał pozytywną opinię związków zawodowych. Uchwałę przekazano do ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Po 14 dniach od ogłoszenia uchwała
została przekazana Dyrektorom Szkół i Przedszkoli w Gminie Małogoszcz.
59. Uchwała Nr X/85/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu
kwalifikowania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, ubiegających się
o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Małogoszcz.
W celu ujednolicenia zasad udzielania dofinansowania dokształcania nauczycieli opracowano
regulamin kwalifikowania nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie. Uchwałę
przekazano do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Po 14
dniach od ogłoszenia uchwała została przekazana Dyrektorom Szkół i Przedszkoli w Gminie
Małogoszcz.
60. Uchwała Nr X/86/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz
w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice,
obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”.
Trwają prace nad w/w zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana
planu obejmuje obszar położony na terenie części miasta Małogoszcz i części sołectwa Leśnica.
Opracowanie zmiany wynika ze zgłoszonego do Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz,
wniosku Spółki Lafarge Cement S.A. w Małogoszczu, o potrzebie uaktualnienia zapisów
obowiązującego planu, w związku z aktualną decyzją udzielającą koncesji na wydobywanie
margli i wapieni jurajskich z części złoża „Leśnica-Małogoszcz”, wydaną przez Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚ-V.7422.32.2014 z dnia 30 września 2014 r. dla
Spółki Lafarge Cement S.A. w Małogoszcz.
61. Uchwała Nr X/87/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz
w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice,
obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”.
Trwają prace nad w/w zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana
planu obejmuje obszar położony na terenie części miasta Małogoszcz i części sołectw: Leśnica,
Zakrucze i Bocheniec Opracowanie zmiany wynika ze zgłoszonego do Burmistrza Miasta
i Gminy Małogoszcz, wniosku Spółki Lafarge Cement S.A. w Małogoszczu, o potrzebie
uaktualnienia zapisów obowiązującego planu, w związku z aktualną decyzją udzielającą
koncesji na wydobywanie margli i wapieni jurajskich z części złoża „Leśnica-Małogoszcz”,
wydaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚ-V.7422.32.2014 z dnia
30 września 2014 r. dla Spółki Lafarge Cement S.A. w Małogoszcz oraz zmian określonych w
Zmianie Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Małogoszcz-Zmiana Studium.
62. Uchwała Nr X/88/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości.

W Kancelarii Notarialnej w Kielcach spisany został w dniu 13 listopada 2019 roku akt
notarialny Rep. A 2803/2019 na podstawie którego dokonano darowizny na rzecz Skarbu
Państwa -Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach działki nr 1695 /1 o pow. 0,3547 ha
z przeznaczeniem pod Komisariat Policji w Małogoszczu.
63. Uchwała Nr XI/89/19 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2027.
W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy na rok 2019 należy wprowadzić zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy w celu zgodności danych z planem dochodów
i wydatków budżetu gminy. Zgodnie z w/w uchwałą dokonano zmian w „Wykazie
przedsięwzięć do WPF”.
64. Uchwała Nr XI/90/19 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na rok 2019.
Zgodnie z w/w uchwałą dokonano zmian w planie dochodów i wydatków polegających na
zwiększeniu planu dochodów o kwotę 421.886,13zł oraz na zmniejszeniu planu dochodów
budżetowych o kwotę 25.000,00zł.
Dokonano zmiany planu wydatków polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę
496.939,63zł oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100.053,50zł.
Następnie w/w zmiany wprowadzono do urządzeń finansowo- księgowych w systemie
PUMA”.
65. Uchwała Nr XII/93/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2027.
W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy na rok 2019 należy wprowadzić zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy w celu zgodności danych z planem dochodów i
wydatków budżetu gminy. Zgodnie z w/w uchwałą dokonano zmian w „Wykazie przedsięwzięć
do WPF”.
66. Uchwała Nr XII/94/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2019 rok.
Zgodnie z w/w uchwałą dokonano zmian w planie dochodów i wydatków polegających na
zwiększeniu planu dochodów o kwotę 439.321,54zł oraz na zmniejszeniu planu dochodów
budżetowych o kwotę 50.000,00zł.
Dokonano zmiany planu wydatków polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę
405.935,10zł oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 16.613,56zł.
Następnie w/w zmiany wprowadzono do urządzeń finansowo- księgowych w systemie
PUMA”.
67. Uchwała Nr XII/95/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale dotyczącej uchwalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, wynagradzania za godziny
ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Małogoszcz.

Konsekwencją podjęcia tej uchwały jest uzależnienie wysokości dodatku funkcyjnego dla
nauczycieli za wychowawstwo i dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli od
liczby uczniów w danej placówce oświatowej. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię
związków zawodowych. Podjętą uchwałę przekazano do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego. Po 14 dniach od ogłoszenia uchwała została przekazana
Kierownikowi Samorządowego Centrum Oświaty oraz Dyrektorom Szkół i Przedszkoli w
Gminie Małogoszcz.
68. Uchwała Nr XII/96/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Małogoszcz oraz określenia tygodniowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta Nauczyciela.
W w/w uchwale zmiany dotyczyły uzależnienia wysokości tygodniowego wymiaru zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli od liczby
uczniów w danej placówce oświatowej. Podjętą uchwałę przekazano do ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Po 14 dniach od ogłoszenia
uchwała została przekazana Kierownikowi Samorządowego Centrum Oświaty oraz
Dyrektorom Szkół i Przedszkoli w Gminie Małogoszcz.
69. Uchwała Nr XII/97/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
31 października 2019 r., weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Naliczono nowe stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, metoda naliczenia opłaty pozostała bez
zmian, tj. od gospodarstwa domowego.
Właściciele nieruchomości którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z wyliczoną stawką opłaty obowiązującą przed wejściem w życie ww.
uchwały otrzymali zawiadomienie o wysokości opłaty obowiązującej od 1 stycznia 2020.
Zawiadomienia dostarczane zostały poprzez sołtysów, pracowników urzędu oraz pocztą polską
w terminie od listopada 2019 r. do marca 2020 r.
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące
od 1 stycznia 2020 r. przyjmowane są zgodnie z obowiązującymi stawkami.
70. Uchwała Nr XII/98/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za
korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Małogoszcz.
Uchwała określa stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małogoszcz. Ustalona stawka opłat za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych wynosi :
1. 0,03 zł – za jedno zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym dla pojazdów
samochodowych z liczbą miejsc siedzących poza miejscem kierowcy, mniejszą niż 20
miejsc.
2. 0,05 zł – za jedno zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym dla pojazdów
samochodowych z liczbą miejsc siedzących poza miejscem kierowcy, równą lub
większą niż 20 miejsc.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w
dniu 31 października 2019r. Po wejściu w życie uchwały do przewoźników wysłana została
informacja nt. zmiany stawek opłat oraz wzór oświadczenia o ilości zatrzymań, z prośbą
o wypełnienie oświadczeń przed dokonaniem opłaty. Przewoźnicy składają oświadczenia
i dokonują opłat.
71. Uchwała Nr XII/99/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Rady Społecznej Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu.
Zgodnie z postanowieniem art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295) sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy
i podejmowanie uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony
przez podmiot tworzący.
W związku z powyższym Rada Społeczna Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków
Zdrowia w Małogoszczu uchwaliła regulamin Rady Społecznej podejmując na posiedzeniu w
dniu 15 października 2019r. uchwałę w tej sprawie . Na podstawie cyt. przepisów treść
uchwalonego regulaminu Rady Społecznej podlega zatwierdzeniu przez podmiot tworzący.
W opisanym powyżej stanie faktycznym i prawnym Rada Miejska w Małogoszczu w dniu
28 października 2019r. zatwierdziła regulaminu Rady Społecznej Miejsko-Gminnego Zespołu
Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu poprzez podjęcie uchwały.
72. Uchwała Nr XII/100/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia,
niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Małogoszcz, a realizującymi zadania własne
gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które
ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Małogoszcz.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego 31 października 2019r. i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020r.
Do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi
udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym o czym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769). Ponieważ na terenie gminy Małogoszcz nie
funkcjonują żadne ośrodki wsparcia mogące udzielić schronienia osobom tego pozbawionym
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu kierował i nadal kieruje do
Ośrodków znajdujących się poza terenem naszej Gminy.
Wskaźnik do oceny działań za 2019r:
Liczba osób skierowanych do schronisk dla bezdomnych-3
Liczba osób skierowanych do noclegowni-0
Liczba osób zwolnionych z odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia-2

73.Uchwała Nr XII/101/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
Spisano 6 umów najmu i dzierżawy na oddanie w najem do 3 lat:
- części nieruchomości nr 2629/201 położonej w Małogoszczu o pow. 15 m² pod garaż, czynsz
roczny 105,00 zł + VAT,
- części nieruchomości nr 1882/2 położonej w Małogoszczu o pow. 80 m², czynsz roczny 8,00
zł + VAT,

- części nieruchomości nr 2629/201 położonej w Małogoszczu o pow. 15 m² pod garaż,
czynsz roczny 105,00 zł + VAT,
- części nieruchomości rolnej nr 185/1 położonej w Bocheńcu o pow. 0,39 ha, czynsz roczny
97,50 zł,
- części nieruchomości nr 87 położonej w Rembieszycach o pow. 8,75 m² pod garaż, czynsz
roczny 62,00 zł + VAT,
- części nieruchomości nr 453 położonej w Mieronicach o pow. 15,00 m² pod garaż, czynsz
roczny 105,00 zł + VAT.
74. Uchwała Nr XIII/102/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2027.
W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy na rok 2019 należy wprowadzić zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy w celu zgodności danych z planem dochodów
i wydatków budżetu gminy. Zgodnie z w/w uchwałą dokonano zmian w „Wykazie
przedsięwzięć do WPF”.
75. Uchwała Nr XIII/103/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2019 rok.
Zgodnie z w/w uchwałą dokonano zmian w planie dochodów i wydatków polegających na
zwiększeniu planu dochodów o kwotę 435.646,36zł oraz na zmniejszeniu planu dochodów
budżetowych o kwotę 90.000,00zł.
Dokonano zmiany planu wydatków polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę
568.762,40zł oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 223.116,04zł.
Następnie w/w zmiany wprowadzono do urządzeń finansowo- księgowych w systemie
PUMA”.
76. Uchwała Nr XIII/105/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
W/w uchwałą Rada Miejska określiła stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok. Uchwała
ta realizowana będzie w roku podatkowym 2020.Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości
mają największe znaczenie dla poziomu dochodów własnych gminy. Do osób prawnych
i jednostek organizacyjnych zostały przesłane uchwały wraz z deklaracjami w celu
prawidłowego zastosowania stawek podatkowych. Deklaracje na podatek od nieruchomości od
osób prawnych na 2020 rok zostały sprawdzone przez pracowników pod względem
prawidłowego naliczenia podatku oraz pod względem terminowego złożenia deklaracji w
ustawowym terminie. Dla osób fizycznych zostaną wystawione decyzje ustalające wysokość
podatku od nieruchomości na 2020 rok, które doręczone zostaną podatnikom w terminie do
01.03.2020r.
77.Uchwała Nr XIII/106/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na 2020r.
Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, w/w
uchwałą Rada Miejska określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych do
stosowania w 2020 roku. Termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych
upływa 15 lutego 2020 roku.

Podatek ten płatny jest w dwóch ratach tj. do dnia 15 lutego oraz do 15 września każdego roku.
Na 2020 rok pozostawiono stawki na poziomie roku 2019.
78. Uchwała Nr XIII/107/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2020r.
Obniżona cena skupu za 1 q żyta została zastosowana do obliczenia podatku rolnego na 2020
rok. Podatkiem rolnym opodatkowani zostaną właściciele bądź władający gospodarstwem
rolnym a także osoby posiadające grunty o powierzchni do 1 ha. sklasyfikowane w ewidencji
gruntów i budynków jako użytki rolne.
Dla osób fizycznych wystawione zostaną decyzje ustalające wysokość podatku rolnego na 2020
rok które zostaną doręczone podatnikom w terminie do 1.03.2020r.
Podatek ten płatny jest w czterech ratach tj. do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15
listopada każdego roku.
79. Uchwała Nr XIII/108/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru
łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
w 2020 r.
Na podstawie art.28 §4 Ordynacji podatkowej Rada Miejska ustaliła wynagrodzenie dla
inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochód gminy.
Zgodnie z w/w uchwałą określono wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 20% od sumy
zainkasowanych kwot. Uchwała została przekazana na stanowiska ds. płac oraz na stanowisko
ds. windykacji.
80. Uchwała Nr XII/109/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu.
Spisano 1 umowę na oddanie na okres 1 roku części nieruchomości nr 1691 położonej
w Małogoszczu o pow. 10 m² pod kiosk handlowy RUCH, czynsz roczny 400,00 zł + VAT.
81.Uchwała Nr XIV/110/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2027.
W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy na rok 2019 należy wprowadzić zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy w celu zgodności danych z planem dochodów i
wydatków budżetu gminy. Zgodnie z w/w uchwałą dokonano zmian w „Wykazie przedsięwzięć
do WPF”.
82. Uchwała Nr XIV/111/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na rok 2019.
Zgodnie z w/w uchwałą dokonano zmian w planie dochodów i wydatków polegających na
zwiększeniu planu dochodów o kwotę 256.801,81zł oraz na zmniejszeniu planu dochodów
budżetowych o kwotę 484.535,65zł.
Dokonano zmiany planu wydatków polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę
91.054,16zł oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 318.788,04zł.
Następnie w/w zmiany wprowadzono do urządzeń finansowo- księgowych w systemie
PUMA”.

83.Uchwała Nr XIV/112/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2020-2028.
Zgodnie z art. 230.ust.1 ustawy o finansach publicznych Uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2028 podejmuje się wraz z uchwałą budżetową.
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2028 została
przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.
84. Uchwała Nr XIV/113/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na rok 2020.
Zgodnie z podjętą uchwałą budżet Gminy został uchwalony w pełnej szczegółowości tj. plan
dochodów bieżących i majątkowych, oraz plan wydatków bieżących i majątkowych w działach
rozdziałach i paragrafach. Uchwała w sprawie budżetu Gminy na rok 2020 została przesłana
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania. Pismo w sprawie
ostatecznego planu dochodów i wydatków budżetu Gminy zostało przekazane poszczególnym
jednostkom organizacyjnym gminy. Uchwała budżetowa została ogłoszona w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce „Budżet 2020”.
85. Uchwała NR XIV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.` w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Jędrzejów.
W związku z uchwaleniem budżetu gminy na rok 2020 Rada Miejska jest zobowiązana do
podjęcia uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejów na realizację zadania
polegającego na budowie chodników w miejscowościach: Leśnica, Lipnica, Lasochów
w kwocie 200.000,00zł.
Zgodnie z w/w uchwałą Burmistrz został upoważniony do zawarcia umowy z Powiatem
Jędrzejów określającej warunku udzielenia pomocy.
86. Uchwała Nr XIV/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawek dotacji
przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Małogoszcz.
W uchwale ustalono stawkę 1 roboczogodziny wraz z materiałami i pracą sprzętu
z przeznaczeniem do miesięcznego utrzymania czystości i porządku w gminie w wysokości
262,90zł.
Zgodnie z podjętą uchwałą dotacja przedmiotowa w wysokości 530.000,00zł będzie
przekazywana kwartalne w wysokości 132.500,00zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Małogoszczu.
87. Uchwała Nr XIV/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu środków trwałych.
Kopie uchwały w sprawie przekazania środków trwałych wraz z protokołem przekazania
środków trwałych PT przesłano do ZGKiM celem przyjęcia do ewidencji księgowej.
Protokołem PT przekazano dobudowę sieci wodociągowej w miejscowości Małogoszcz i
sołectwach: Rembieszyce-Lipnica, Wola Tesserowa, Mieronice, Żarczyce Duże, Lipnica,
Złotniki, Leśnica, Mniszek na ogólną wartość 101.616,00

88. Uchwała Nr XIV/118/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie
kolejnej umowy najmu.
Spisano 1 umowę na oddanie na okres 3 lat części nieruchomości nr 132/2 położonej w Kozłowie
o pow. 1,00 m² pod automat do sprzedaży zniczy, czynsz miesięczny 30,00 zł + VAT.

