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2927
UCHWAŁA Nr XXXV/163/09
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY
z dnia 24 lipca 2009r.
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Art. 1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) oraz art. 166 ust. 4 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmniejszenie dochodów budŜetowych o kwotę 301.600 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 1. 2. Uchwala się zmniejszenie
wydatków budŜetowych o kwotę 301.600 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. § 3 pkt 1 uchwały Nr XXIX/139/09
Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 lutego
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2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Koprzywnica na 2009 rok otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budŜetu gminy w wysokości 3.138.676 zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
zaciąganych kredytów w kwocie 3.138.676 zł.

uchwały budŜetowej otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały budŜetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 3a do uchwały budŜetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 9 do

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pawlik
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Załączniki do uchwały Nr XXXV/163/09
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 24 lipca 2009r.

Załącznik Nr 1
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2928
UCHWAŁA Nr XXXVI/174/2009
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 30 lipca 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), oraz
art. 165, 165a, 167 ust. 1 i 2, 175 oraz art. 184
ust. 1 pkt 1, 2, 12 i 15 i ust. 3 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje:

realizowanych
na
podstawie
porozumień
(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r. otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały o kwotę 185.088 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały o kwotę 185.088 zł.

§ 4. Załącznik Nr 9 do uchwały budŜetowej
„Dotacje celowe” otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Cichocki

§ 3. Załącznik Nr 7 do uchwały budŜetowej
„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
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Załączniki do uchwały Nr XXXVI/174/2009
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 lipca 2009r.
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2929
UCHWAŁA Nr XXXV/216/09
RADY GMINY BIELINY
z dnia 31 lipca 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/120/2008 Rady Gminy Bieliny z dnia 16 maja 2008r.
w sprawie określenia rodzajów wyróŜnień i wysokości nagród sportowych
oraz zasad i trybu ich przyznawania w gminie Bieliny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź.
zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996
roku o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2007r.
Nr 226 poz. 1675 z póź. zm) Rada Gminy uchwala co następuje:

„Wnioski składane są dwa razy w roku w
terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Bieliny”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bieliny.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. W uchwale Nr XXI/120/2008 Rady
Gminy Bieliny z dnia 16 maja 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:
§ 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Nowakowski

2930
UCHWAŁA Nr XXXV/217/09
RADY GMINY BIELINY
z dnia 31 lipca 2009r.
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r.,
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Rada Gminy Bieliny
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program Współpracy
Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi
w roku 2009, w brzmieniu jak w załączniku do
niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gmin Bieliny.
2. UpowaŜnia się Wójta Gminy do powołania w drodze zarządzenia Koordynatora Programu Współpracy spośród właściwych merytorycznie pracowników Urzędu Gminy Bieliny.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Nowakowski
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/217/09
Rady Gminy Bieliny
z dnia 31 lipca 2009r.

Program Współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009
Wstęp
Samorząd Gminy Bieliny dąŜy w swych działaniach do równomiernego rozwoju Gminy oraz
poprawy warunków Ŝycia jego mieszkańców.
Efektywne zarządzanie nie jest moŜliwe bez
współudziału i akceptacji ze strony obywateli.
Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się do pełniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty oraz do rozwoju poczucia odpowiedzialności za przyszłość Gminy.

Nieodzownym zatem elementem sprawnego
zarządzania jest zwiększenie bezpośredniego
udziału mieszkańców w tworzeniu i realizacji
lokalnej polityki społecznej. Zasady współdziałania władz samorządowych z przedstawicielstwami lokalnych organizacji obywatelskich zawiera Program Współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w niniejszej Uchwale mowa jest o:
a. Programie - naleŜy przez to rozumieć
Program Współpracy Gminy Bieliny z
Organizacjami Pozarządowymi w 2009
roku
b. Ustawie - naleŜy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
c. Organizacjach Pozarządowych - naleŜy
przez to rozumieć organizacje, osoby
prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy

2. Program jest elementem długofalowej strategii rozwoju Gminy, zwłaszcza w zakresie
realizowanej lokalnej polityki społecznej.
3. Nadrzędnym celem Programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań
własnych Gminy wynikających z przepisów
prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań.
4. Program określa, formy, zasady, zakres
współpracy organów samorządowych Gminy Bieliny z organizacjami pozarządowymi, a
takŜe priorytety realizowanych zadań publicznych.

Rozdział II
Zasady współpracy
1. Podstawowym kryterium decydującym o
podjęciu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy Bieliny lub na
rzecz jej mieszkańców.
2. Współpraca realizowana jest w oparciu o
zasadę pomocniczości, jawności, efektywności, uczciwej konkurencji, partnerstwa i suwerenności stron, a wzajemne oddziaływania regulują przepisy prawa.

3. Zlecanie realizacji zadań publicznych Organizacjom Pozarządowym odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
ogłaszanego i przeprowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy, chyba, Ŝe przepisy odrębne przewidują odrębny tryb zlecania zadań. JeŜeli dane zadanie moŜna zrealizować
efektywniej, powierzenie moŜe nastąpić w
innym trybie, w szczególności w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kal-
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kulacji, kosztów oraz porównywalności opodatkowania.
4. O kolejności i rozmiarze realizowanych zadań decydują priorytety przyjęte w rozdziale
IV Programu.
5. Realizatorami współpracy ze strony Gminy
są w szczególności:
a. Rada Gminy Bieliny i jej komisje w zakresie:
- określania strategii rozwoju Gminy,
ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej polityki społecznej,
- nawiązywania merytorycznej współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- utrzymywania kontaktów pomiędzy
poszczególnymi komisjami stałymi, a
Organizacjami Pozarządowymi, realizującymi zadania w obszarach będących jednocześnie obszarami działań
komisji.
b. Wójt Gminy Bieliny w zakresie:
- realizacji zadań wynikających z Programu poprzez ogłaszanie otwartych
konkursów ofert w celu powierzenia
lub wsparcia realizacji zadania i przekazania odpowiednich na ten cel
środków w ramach budŜetu,
- kontroli i oceny stanu realizacji zleconego zadania pod względem efektywności i jakości przy pomocy swego Zastępcy, Sekretarza Gminy,
Skarbnika
Gminy,
Kierowników

Poz. 2930

gminnych jednostek organizacyjnych
i Kierowników referatów Urzędu
Gminy Bieliny oraz osób zajmujących
samodzielne stanowiska pracy.
c. Koordynatora Programu Współpracy w
zakresie:
- utrzymywania bezpośrednich, stałych kontaktów między władzami
samorządowymi, a Organizacjami
Pozarządowymi w celu ułatwienia
bieŜącego przepływu informacji,
- koordynacji współpracy słuŜb Urzędu
Gminy z Organizacjami Pozarządowymi,
- doradztwa władzom Gminy w sprawach dotyczących sektora pozarządowego,
- udzielania Organizacjom Pozarządowym wsparcia poprzez bieŜące doradztwo, organizowanie spotkań, szkoleń,
- publikowania informacji o działaniach Organizacji Pozarządowych
Gminy Bieliny w zgodzie z ustalonym
regulaminem,
- kreowania koncepcji współpracy
miedzy Gminą a Organizacjami Pozarządowymi,
- monitoringu i ewaluacji Programu.
6. Realizatorami współpracy ze strony Organizacji Pozarządowych są zgłoszone w rejestrach ich organy statutowe.

Rozdział III
Formy współpracy
1. Współdziałanie Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi obejmuje współpracę
o charakterze finansowym i pozafinansowym oraz partnerstwo.
2. Współpraca finansowa polega na zlecaniu
realizacji zadań Gminy Bieliny Organizacjom
Pozarządowym poprzez:
a) powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego
realizację
b) wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji
3. Współpraca pozafinansowa polega na:
a) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności poprzez:
I. utworzenie strony internetowej na
portalu gminnym, umoŜliwiającej
prezentację bielińskich Organizacji
Pozarządowych
II. przekazywanie za pomocą technologii komputerowej, lokalnych mediów
oraz za pośrednictwem tablicy ogło-

szeń w Urzędzie Gminy Bieliny bieŜących informacji związanych z realizacją Programu.
III. zapoznanie Organizacji Pozarządowych z obszarami działań, w które
mogą się włączyć jako realizatorzy
powierzonych przez Gminę zadań.
IV. bieŜące informowanie o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji,
podczas których omawiane będą zagadnienia związane z działalnością
statutową Organizacji Pozarządowych w zakresie realizowania zadań
publicznych.
V. przekazywanie Koordynatorowi Programu Współpracy kompleksowych
wniosków, opinii, uwag dotyczących
bieŜącej realizacji Programu.
b) konsultowaniu aktów prawnych w dziedzinach dotyczących statutowej działalności poŜytku publicznego Organizacji
Pozarządowych poprzez:
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I.

udział przedstawicieli Organizacji Pozarządowych i władz samorządowych
w spotkaniach, mających na celu merytoryczne diagnozowanie potrzeb
społeczności lokalnej.
II. udostępnianie Organizacjom Pozarządowym projektów uchwał z dziedzin związanych z ich statutową działalnością.
c) tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, skupiających przedstawicieli władz Gminy i Organizacji Pozarządowych w celu:
I. definiowania priorytetowych dla
Gminy obszarów problemowych, w
rozwiązanie których, Organizacje Pozarządowe mogą włączyć się jako realizator zadania.
II. opiniowania ofert konkursowych,
poprzez włączenie przedstawicieli
Organizacji Pozarządowych w skład
komisji opiniującej z zachowaniem
zasady bezstronności.
d) inne formy współpracy mogą być realizowane poprzez:
I. inicjowanie działań aktywizujących i
integrujących bielińskie Organizacje
Pozarządowe.
II. udostępnianie Organizacjom Pozarządowym lokali z przeznaczeniem na
działalność statutową.
III. bieŜące poradnictwo i pomoc w organizowaniu szkoleń, mających na
celu zwiększenie profesjonalizacji

Poz. 2930

działań bielińskich Organizacji Pozarządowych.
IV. prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć Gminy i Organizacji Pozarządowych
V. merytoryczną pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi spoza Bielin.
VI. umoŜliwienie Organizacjom Pozarządowym publikowania istotnych wiadomości, komunikatów w „Gazecie
Bielińskiej”, z zachowaniem obowiązujących regulacji prawnych
4. Gmina Bieliny moŜe być partnerem dla organizacji pozarządowej w realizacji zadania
publicznego, finansowanego w przewaŜającej części ze środków innych niŜ budŜet
Gminy, jako:
a) Partner formalny, wnosząc wkład finansowy w projekty kierowane przez organizację pozarządową do funduszy europejskich i innych. W tym celu naleŜy wystąpić z pisemnym wnioskiem z załączoną
dokumentacją projektu oraz z propozycją
udziału finansowego Gminy w projekcie.
b) Partner nieformalny projektów kierowanych przez organizacje do funduszy europejskich i innych. W tym celu naleŜy
wystąpić z pisemnym wnioskiem z załączona dokumentacją projektu oraz z propozycją udziału merytorycznego Gminy
w projekcie.

Rozdział IV
Lista zagadnień priorytetowych
1. Rada Gminy Bieliny, na podstawie Strategii
Rozwoju Gminy Bieliny przyjętej Uchwałą
nr XIV/2000 Rady Gminy Bieliny z dnia
27 marca 2000r. w sprawie zatwierdzenia programu gospodarczego, uznaje, Ŝe do zagadnień priorytetowych we współpracy Gminy
Bieliny z organizacjami pozarządowymi, przeznaczonych do realizacji w roku 2009, naleŜą:
a. promowanie zatrudnienia i przedsiębiorczości;
b. wspieranie systemu pomocy społecznej;
c. ograniczanie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
d. wspieranie organizacji ubiegających się
o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych, w tym ze źródeł Unii Europejskiej;
e. upowszechnianie kultury fizycznej, w
tym prowadzenie sportowych szkoleń
dzieci i młodzieŜy oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej;

f.

promocja zdrowego trybu Ŝycia i działań
z zakresu profilaktyki uzaleŜnień;
g. ochrona środowiska naturalnego;
h. przedsięwzięcia kulturalne mające szczególnie na celu wzbogacanie oferty kulturalnej Gminy oraz promocję lokalnych
twórców;
i. przedsięwzięcia mające na celu promocję potencjału turystycznego Gminy i
wsparcie rozwoju bazy turystycznej na
terenie Gminy;
j. ochrona zabytków i zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy;
k. rozwój społeczeństwa obywatelskiego i
idei samorządności.
2. Lista zagadnień, wymienionych w pkt. 1,
informuje partnerów Programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań
w roku 2009, jednak nie stanowi jedynego
kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów naleŜą: wiarygodność, wyka-
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zana efektywność i skuteczność w realizacji
załoŜonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.
3. Organizacja Pozarządowa moŜe z własnej
inicjatywy złoŜyć ofertę realizacji zadania

Poz. 2930

publicznego, równieŜ takiego, które jest juŜ
realizowane w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie
rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
1. Program reguluje zasady współdziałania
władz samorządowych z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
określa uchwała budŜetowa Gminy Bieliny
na rok 2009.
3. Tryb postępowania o udzielenie dotacji,
sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonania zleconego zadania określa ustawa oraz odrębna uchwała Rady Gminy.
4. Organizacja pozarządowa w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Samorząd Gminy Bieliny.
5. Rada Gmina w terminie do 31 października
2009r. uchwali listę zagadnień priorytetowych na kolejny rok budŜetowy. Określony
zostanie teŜ zakres zadań na rok 2010 w realizację, których mogą włączyć się Organizacje Pozarządowe.
6. Koordynator Programu, na podstawie ankiet
rozprowadzonych wśród wszystkich działających na terenie Gminy Bieliny organizacji
pozarządowych, dokonuje oceny realizacji

Programu. Wnioski z analizy ankiet Koordynator Programu przedstawia Wójtowi Gminy, w terminie do 15 listopada 2009r., celem
ich uwzględnienia w projekcie Programu
współpracy Gminy Bieliny z organizacjami
pozarządowymi w roku 2010.
7. W terminie do 30 listopada 2009 roku Rada
Gminy uchwali roczny Program Współpracy
Samorządu Gminy Bieliny z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2010.
8. Koordynator Programu Współpracy, po zasięgnięciu opinii właściwych komisji Rady
Gminy, Kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych oraz właściwych merytorycznie pracowników Urzędu Gminy Bieliny
przedstawi Radzie Gminy w terminie do
31 marca 2010r. sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2009 w zakresie merytorycznej
współpracy władz samorządowych z bielińskimi Organizacjami Pozarządowymi oraz
wnioskami wynikającymi z tej współpracy.
9. Zasady współpracy władz samorządowych z
organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu rocznych planów współpracy reguluje
odrębna procedura stanowiąca załącznik do
niniejszego programu.
Załącznik Nr 1
do programu

Procedura współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu
rocznych planów współpracy
I.

Cel procedury
Celem procedury jest określenie szczegółowych zasad udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych przy tworzeniu rocznych
planów współpracy.
II. Osoba odpowiedzialna za procedurę: osoba
zatrudniona na stanowisku inspektora ds.
organizacyjno-prawnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
III. Przebieg procedury:
1. Organizacje pozarządowe mogą przedłoŜyć do 30 września 2009r. właściwej komisji Rady i Wójtowi propozycje doty-

czące priorytetów oraz potrzeb finansowych w zakresie realizacji zdań Gminy
przez podmioty na przyszły rok budŜetowy.
2. Przed wniesieniem pod obrady Rady
Gminy Programu Współpracy Gminy
Bieliny z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego na rok
2009, zostanie zorganizowane spotkanie
z podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego poświęcone projektowi Programu w roku 2010 i realizacji
Programu za rok 2009.
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2931
UCHWAŁA Nr XXVII/167/2009
RADY GMINY BLIśYN
z dnia 31 lipca 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/138/2008 Rady
Gminy w BliŜynie z dnia 9 grudnia 2008 roku w
sprawie uchwalenia budŜetu gminy BliŜyn na
2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1/ W załączniku Nr 1 - Dochody budŜetu gminy
na 2009 rok wprowadza się zmiany zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2/ W załączniku Nr 2 - Wydatki budŜetu na 2009
rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3/ Załącznik Nr 10 - Dotacje podmiotowe w
2009 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy: A. LeŜańska
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Załączniki do uchwały Nr XXVII/167/2009
Rady Gminy BliŜyn
z dnia 31 lipca 2009r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3
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2932
UCHWAŁA Nr XLVII/258/09
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 27 lipca 2009r
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/141/04 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2004r
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z
późniejszymi zmianami) i art. 40 ust. 8 i 9 ustawy
z dnia 21.03 1985r o drogach publicznych (tj. Dz. U.
z 2007r Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami
Rada Gminy Łagów uchwala, co następuje;

„z wyjątkiem urządzeń związanych z infrastrukturą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.”
2) w § 3 ust. 1 - skreśla się punkt 4
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

§ 1. W uchwale Nr XIX/141/04 Rady Gminy
Łagów z dnia 29 czerwca 2009r sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
zmienia się:
1) w § 1 punkt 2 - po słowie „drogowego”
kropkę zmienia się na przecinek i dodaje się

Przewodniczący Rady Gminy: Z. Zwoliński

2933
UCHWAŁA Nr XLVII/259/09
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 27 lipca 2009r.
zmieniająca Uchwałę Nr II/9/06 Rady Gminy Łagów z dnia 5 grudnia 2006 roku
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.);1art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r.
1
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
3)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z
20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.”

Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W § 1 Uchwały Nr II/9/06 Rady Gminy
Łagów z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wprowadza
się następujące zmiany:
pkt 10 otrzymuje brzmienie - budynki lub ich
części słuŜące do utrzymania bezpieczeństwa i
porządku publicznego,
po pkt 10 dodaje się pkt 11 - budynki lub ich
części zajęte na punkty obsługi w zakresie rejestracji pojazdów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
ma zastosowanie od roku podatkowego 2009.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Zwoliński
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2934
UCHWAŁA Nr XXXII/225/2009
RADY GMINY W NAGŁOWICACH
z dnia 30 lipca 2009r.
w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h”
ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z
późn. zm.), rozdział 4, art. 7, pkt. 5 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.
2008) art. 25, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Gminy w
Nagłowicach uchwala co następuje:

Nagłowicach, w Rozdziale II „Przedmiot i zakres
działalności” w § 3 ust. 3 dodaje się pkt. 10 następującej treści: „10) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia.

§ 1. W Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach stanowiącym załącznik
Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/2007 Rady Gminy w
Nagłowicach z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie:
utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w

Przewodniczący Rady Gminy: S. Lelonek

2935
UCHWAŁA Nr XXXII/226/2009
RADY GMINY W NAGŁOWICACH
z dnia 30 lipca 2009r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Nagłowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22,
art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Nagłowicach
uchwala, co następuje:
§ 1. W Załączniku Nr 2 do Statutu Gminy
Nagłowice wprowadzonego Uchwałą Nr III/9/2002
Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 listopada
2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Nagłowice wykreśla sie pkt 7 i 9.

dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Nagłowice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia
Przewodniczący Rady Gminy: S. Lelonek

§ 2. Uchyla się par. 1 Uchwały
Nr XXII/159/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z
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2936
UCHWAŁA Nr XXXII/231/2009
RADY GMINY W NAGŁOWICACH
z dnia 30 lipca 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.)
oraz na podstawie art. 165, art. 184 ustawy o
finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r.
(Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 245 943 zł
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę
147 223 zł.
3. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy
działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z
załącznikiem nr 2 do uchwały Szczegóły klasyfikacji zmian w budŜecie stanowią załączniki nr 1
i 2 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3
„Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” do Uchwały
Nr XXV/185/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z
dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Nagłowice na 2009 rok
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5
„Przychody i rozchody budŜetu w 2009r.” do
Uchwały Nr XXV/185/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Nagłowice na 2009r,
polegających na zmniejszeniu przychodów z
tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 98 720 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3a
„Zadania inwestycyjne roczne” do Uchwały
Nr XXV/185/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z
dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Nagłowice na 2009 rok,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 14
„Dotacje celowe.” do Uchwały Nr XXV/185/2008
Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia
2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Nagłowice na 2009 rok,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku
nr 13 „Dotacje podmiotowe” do Uchwały
Nr XXV/185/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z
dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Nagłowice na 2009 rok,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
§ 7. W Uchwale Nr XXV/185/2008 Rady
Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Nagłowice na 2009r. § 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt
budŜetu gminy w wysokości 1 509 601 zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wpływów ze sprzedaŜy papierów wartościowych
wyemitowanych przez gminę w kwocie - 0 zł,
2) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 509 601 zł,
3) poŜyczek w kwocie - 0 zł,
4) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w
kwocie - 0 zł,
5) nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0 zł,
6) wolnych środków, jako nadwyŜki środków
pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie - 0 zł.
2. Przychody budŜetu w wysokości
2 439 601 zł, rozchody w wysokości 930 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 8. W Uchwale Nr XXV/185/2008 Rady
Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Nagłowice na 2009r. § 10 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
2) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu - w kwocie 1 509 601 zł;
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem
dysponującym
funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
powzięcia
Przewodniczący Rady Gminy: S. Lelonek
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Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 lipca 2009r.
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Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone 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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