
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/481/2018 

 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 22 marca 2018r. 

 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia międzygminnego zawartego w 

dniu 7 grudnia 2017r. pomiędzy Gminą Kielce, a Gminą Masłów  

Na podstawie art. 10 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art.74 ust.1. i ust.2. ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1875) i art. 3 ust. 2b ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1289) 

Rada Gminy Masłów uchwala co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na zmianę porozumienia międzygminnego z Gminą Kielce w sprawie 

powierzenia Gminie Kielce zadania własnego Gminy Masłów w zakresie prowadzenia Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zawartego w dniu 7 grudnia 2017r. 

§ 2.  

Projekt aneksu Nr 1 do porozumienia międzygminnego, o którym mowa w § 1 zawiera 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów               

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

        /-/ Sylwester Wojtyna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U z a s a d n i e n i e 

do uchwały w sprawie  zmiany porozumienia międzygminnego zawartego w dniu  7  grudnia 

2017 r. pomiędzy Gminą Kielce, a Gminą Masłów 

 

 W związku z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 

dnia 13.02.2018 r. w sprawie braku prawa do opodatkowania podatkiem od towarów i usług 

czynności polegających na prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, rozliczenia z Gminą Masłów powinny odbywać się w formie dotacji. Zatem 

niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały wyrażającej zgodę na zmianę treści porozumienia 

w kwestiach dotyczących rozliczenia pomiędzy Gminami. 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

        /-/ Sylwester Wojtyna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                          



 Załącznik    

    do uchwały Nr XLVII/481/2018 

                                                                                                   Rady Gminy Masłów 

                                                                                                   z dnia 22 marca 2018 r 

 

 

ANEKS NR 1  

z dnia…………………… 

 do Porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Kielce zadania 

własnego Gminy Masłów z dnia 7 grudnia 2017 r.  

  

 

zawarty pomiędzy 

Gminą Kielce, z siedzibą w Kielcach, ul. Rynek 1, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta 

Kielce Wojciecha Lubawskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Barbary Nowak 

a 

Gminą Masłów, z siedzibą w Masłowie ul. Spokojna 2 , reprezentowaną przez Wójta Gminy 

Masłów Tomasza Lato przy kontrasygnacie Skarbnika Małgorzaty Kumór 

Działając na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1289 ze zm.) 

ustala się, co następuje:  

§ 1. 
 

§ 3 Porozumienia międzygminnego z 7 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kielce 

zadania własnego Gminy Masłów w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych otrzymuje następujące brzmienie:  

„ 1. Na realizację zadania Gmina Masłów zobowiązuje się do przekazywania na 

rzecz Gminy Kielce rocznej dotacji w kwocie 42 000,00 (słownie czterdzieści dwa 

tysiące złotych), w celu rozliczenia niżej wymienionych kosztów prowadzenia 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:  

1) kosztów stałych prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) miesięcznie;  

2) kosztów poniesionych na zagospodarowanie przyjmowanych w punkcie odpadów 

komunalnych pochodzących od mieszkańców Gminy Masłów, w wysokości 500,00 zł 

(słownie: pięćset złotych) miesięcznie 

2. Termin wykorzystania dotacji ustala się do dnia 31 grudnia każdego roku 

budżetowego.  

3. Dotacja niewykorzystana, nienależnie pobrana lub wykorzystana niezgodnie z 

przeznaczeniem podlega zwrotowi w terminie do 31 stycznia następnego roku 

kalendarzowego, a w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie  z przeznaczeniem 

wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jej przekazania do dnia zwrotu.   

4. Łączna miesięczna kwota dotacji, o której mowa  w ust. 1 pkt 1 i 2 przekazywana 

będzie z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w miesięcznych ratach w 

wysokości 3 500 (słownie trzy tysiące pięćset złotych) na rachunek bankowy Gminy 

Kielce w banku ING Bank Śląski Nr 03 1050 1461 1000 0023 5329 4271.  

5. Dotacja za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. zostanie przekazana na 

rachunek wskazany w ust. 4 w terminie do dnia 10 kwietnia 2018 r.  



6. Termin rozliczenia dotacji ustala się do dnia 10 stycznia następnego roku 

kalendarzowego. Koszty o których mowa w ust. 1 pkt. 2 stanowić będą sumę 

iloczynów ilości poszczególnych frakcji odpadów wyrażonych w kg lub Mg i 

obowiązujących stawek jednostkowych wyrażonych w zł za przekazanie do 

zagospodarowania 1 kg lub 1 Mg odpadów.”  

 

 

§ 2. 
Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  

 

§ 3. 
 

Postanowienia aneksu wchodzą w życie z dniem zawarcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.  

 

§ 4. 
Postanowienia aneksu podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego.  

 

§ 5. 
Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

        /-/ Sylwester Wojtyna  


