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2948
UCHWAŁA Nr XXXV/219/09
RADY GMINY W BOGORII
z dnia 29 lipca 2009r.
w sprawie utworzenia straŜy gminnej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1
i 2, art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o straŜach gminnych (Dz. U.
Nr 123, poz. 779 ze zm.), po zasięgnięciu opinii
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach,
Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się w Gminie Bogoria StraŜ
Gminną - samorządową umundurowaną formację do ochrony porządku publicznego na terenie
Gminy.

§ 2. StraŜ Gminna wykonuje zadania
przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r.
o straŜach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze
zm.) oraz w innych przepisach i aktach prawa
miejscowego.
§ 3. Komenda StraŜy Gminnej jest umiejscowiona w strukturze Urzędu Gminy.
§ 4. Nadaje się StraŜy Gminnej Regulamin
określający jej szczegółową strukturę organizacyjną. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

Poz. 2948

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po
14 dniach po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Madej
Załącznik do uchwały Nr XXXV/219/09
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 29 lipca 2009r.

Regulamin StraŜy Gminnej
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. StraŜ Gminna w Bogorii zwana dalej
StraŜą jest samorządową umundurowaną formacją utworzoną na podstawie ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o straŜach gminnych (Dz. U.
Nr 123, poz. 779 z póź. zm.)

§ 3. Siedzibą StraŜy jest obiekt Urzędu
Gminy Bogoria przy ul. Rynek 14.

§ 2. Terenem działania StraŜy jest obszar
Gminy Bogoria.

§ 5. StraŜ jest umiejscowiona w strukturze
Urzędu Gminy.

§ 4. StraŜ uŜywa pieczęci „Urząd Gminy
Bogoria - StraŜ Gminna”.

Rozdział II
Organizacja StraŜy
§ 6. W StraŜy występują następujące stanowiska:
1. Komendant StraŜy Gminnej
2. StraŜnicy StraŜy Gminnej - 2 etaty.
§ 7.1. StraŜą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego
Policji.
2. PrzełoŜonym Komendanta jest Wójt.
3. Kandydata na stanowisko Komendanta
StraŜy Gminnej i straŜnika StraŜy Gminnej wyłania się w drodze naboru.
4. Do zadań Komendanta naleŜy;
1) planowanie zadań StraŜy,

2) kierowanie pracą StraŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań,
4) reprezentowanie StraŜy na zewnątrz.
§ 8. Nadzór nad działalnością StraŜy sprawuje:
1) w zakresie organizacyjnym i wykonawczym Wójt Gminy.
2) fachowym - Komendant Główny Policji za
pośrednictwem właściwego terytorialnie
komendanta wojewódzkiego Policji.
§ 9. Komendant straŜy kieruje pracą funkcjonariuszy StraŜy i odpowiada za prawidłowe
wykonanie przez nich zadań.

Rozdział III
Zadania i środki działania StraŜy
§ 10. StraŜ jest umundurowaną formacją
utworzoną w celu wykonywania czynności administracyjno-porządkowych w zakresie ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego, określonych w odrębnych ustawach oraz aktach
prawa miejscowego.
§ 11. Do zadań StraŜy poza określonymi
ustawą o straŜach gminnych naleŜy:
1) kontrola wywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązku utrzymywania tych

nieruchomości, w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w
szczególności:
a) wyposaŜenia nieruchomości w urządzenia słuŜące do gromadzenia odpadów
stałych i płynnych,
b) usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości,
c) oczyszczania ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników połoŜonych wzdłuŜ nieruchomości,
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2) wykrywaniu i ustalaniu sprawców „dzikich”
wysypisk śmieci,
3) kontrola stanu czystości i estetyki miejsc
publicznych,
4) kontrola stanu bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego na posesjach,
5) kontrola utrzymania czystości i porządku na
drogach publicznych,
6) kontrola przestrzegania ładu i porządku w
punktach sprzedaŜy napojów alkoholowych
oraz w ich najbliŜszym otoczeniu,
7) ujawnianie wykroczeń i ściganie ich sprawców,

Poz. 2948 i 2949

8) reprezentowanie StraŜy przed właściwym
Sądem,
9) okresowa kontrola stanu dróg gminnych,
rowów i urządzeń melioracyjnych.
§ 12. Realizując swoje zadania - StraŜ:
1) działa samodzielnie bądź wspólnie z przedstawicielami innych organów powołanych
do ochrony porządku publicznego,
2) współpracuje z Policją na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 13. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U.

Nr 123, poz. 799 o straŜach gminnych i wydane
na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze.
§ 14. Zmiana regulaminu moŜe nastąpić w
trybie właściwym dla jego przyjęcia.

2949
UCHWAŁA Nr XXXV/220/09
RADY GMINY W BOGORII
z dnia 29 lipca 2009r.
w sprawie utworzenia zakładu budŜetowego pod nazwą Jadłodajnia Gminna w Bogorii
i nadania jej Statutu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) art. 25 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008r.
Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Tworzy się zakład budŜetowy pod nazwą Jadłodajnia Gminna z siedzibą w Bogorii
ul. Rynek 7.

§ 2. Nadaje się Statut Jadłodajni Gminnej
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą od
1 października 2009 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Madej
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/220/09
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 29 lipca 2009r.

Statut Jadłodajni Gminnej w Bogorii
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Jadłodajnia Gminna w Bogorii zwana dalej „Jadłodajnią” jest zakładem budŜetowym.
2. Jadłodajnia działa w granicach administracyjnych Gminy Bogoria.
3. Jadłodajnia podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Bogoria.
4. Siedziba Jadłodajni mieści się w Bogorii
przy ul. Rynek 7.

§ 2. Jadłodajnia działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu
o przepisy
1) ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003r.
Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
4) niniejszego Statutu,
5) innych aktów prawnych.

Rozdział II
Cele i zadania
§ 3. Celem działalności Jadłodajni jest zapewnienie wsparcia społecznego osobom i rodzinom w zakresie umoŜliwienia całodziennego
wyŜywienia w placówce gastronomicznej o charakterze otwartym.
§ 4. Zadania Jadłodajni obejmują w szczególności:
1) wydawanie posiłków dla osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy przez Ośrodek
Pomocy Społecznej,
2) wydawanie posiłków dla podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej objętych usługami opiekuńczymi,
3) organizacja i obsługa akcji i spotkań okolicznościowych skierowanych do podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej i organi-

zacji pozarządowych działających w systemie pomocy społecznej,
4) wydawanie posiłków dla osób biorących
udział w akcjach ratowniczych o znamionach
kryzysu oraz osób poszkodowanych przez
klęski Ŝywiołowe i ekologiczne lub zdarzenia
losowe.
5) sprzedaŜ wyrobów kulinarnych i w systemie
abonamentowym,
§ 5. W celu realizacji zadań statutowych
Jadłodajnia współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami,
związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie
§ 6.1. Jadłodajnią kieruje i reprezentuje ją
na zewnątrz Kierownik.
2. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy.
3. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w
Jadłodajni.
4. Kierownik działa wobec wszystkich
władz, organów, instytucji i przedsiębiorstw w
ramach zwykłego zarządu i jest upowaŜniony do

składania oświadczeń woli oraz dokonywania
czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Jadłodajni, na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Wójta Gminy.
5. W celu realizacji zadań statutowych Jadłodajni, Kierownik uprawniony jest do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
§ 7.1. Funkcjonowanie Jadłodajni opiera
się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa,
słuŜbowego podporządkowania, podziału czyn-
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ności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

Poz. 2949 i 2950

§ 8.1. Kierownik Jadłodajni współpracuje z
Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bogorii.

2. Tryb pracy Jadłodajni oraz organizacje
wewnętrzną i szczegółowy zakres działania.

2. Nadzór nad działalnością Jadłodajni
sprawuje Wójt Gminy.

Rozdział IV
Mienie i gospodarka finansowa
§ 9. Jadłodajnia pokrywa swoje wydatki
bezpośrednio z uzyskanych przychodów.

§ 12. Finansowanie zadań bieŜących Jadłodajni następuję:
1) uzyskanych przychodów, w tym dotacji,
2) z innych prawem dopuszczalnych źródeł.

§ 10. Mienie Jadłodajni stanowią środki
trwałe i pozostałe środki trwałe w uŜytkowaniu,
których stan i wartość określają księgi inwentaryzacyjne oraz roczne sprawozdanie bilansowe.

§ 13. Podstawą gospodarki finansowej jest
roczny plan finansowy przychodów i wydatków
Jadłodajni ustalony przez Kierownika w podziale
na działy, rozdziały paragrafy klasyfikacji budŜetowej, zgodny z kwotami wynikającymi z uchwały budŜetowej uchwalonej na dany rok budŜetowy przez Radę Gminy.

§ 11. Gospodarka finansowa Jadłodajni
prowadzona jest według zasad określonych w
przepisach ustawy o finansach publicznych i
ustawy o rachunkowości.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 14. Statut Jadłodajni oraz jego zmiany uchwala Rada Gminy.

2950
UCHWAŁA Nr XXXV/222/09
RADY GMINY W BOGORII
z dnia 29 lipca 2009r.
w sprawie zmian budŜetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budŜetowych o kwotę 331.136 zł. W tym:
1) dział 600 rozdział 60078 § 6330 o kwotę
100.000 zł
- dotacja na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych przy odbudowie infrastruktury drogowo-mostowej
2) dział 600 rozdział 60016 § 6300 o kwotę
81.740 zł.
- pomoc finansowa z powiatu na opracowanie dokumentacji projektu na przebudowę dróg

3) dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę
12.000 zł.
- odsetki bankowe
4) dział 801 rozdział 80101 § 2710 o kwotę
19.400 zł.
- pomoc finansowa z Województwa dla SP
w Szczeglicach na doposaŜenie w pomoce dydaktyczne
5) dział 852 rozdział 85212 § 0920 o kwotę 5 zł.
- odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych
6) dział 852 rozdział 85214 § 2910 o kwotę 99 zł.
- zwrot nienaleŜnie pobranych zasiłków.
7) dział 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę
95.172 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”
8) dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę
22.720 zł
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dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w 2009 roku „Wyprawka szkolna”

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budŜetowych o kwotę 331.136 zł w tym:
1) dział 600 rozdział 60016 § 6059 o kwotę
81.740 zł.
- opracowanie dokumentacji poz. 2 zał. nr 2
2) dział 600 rozdział 60078 § 6050 o kwotę
100.000 zł.
- odnowa nawierzchni drogi gminnej
zniszczonej podczas powodzi, droga
gminna nr 00033T Pełczyce Górne - Pełczyce poz. 18 zał nr 1
3) dział 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę
19.400 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych (SP w
Szczeglicach)
4) dział 852 rozdział 85212 § 4560 o kwotę 5 zł.
- odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych
5) dział 852 rozdział 85214 § 2910 o kwotę 99 zł.
dział rozdział paragraf zmniejszenie zwiększenie
600

60078

6050

-

700

70005

4260
4300
4210
4410
4370
4750
4110
4120
4270
4210
4740
4300
3030
4110
4040
4260
4260
4410
4430
4300
4170
4210
4113
4433
4218
4219
4300
4210
4210
4300
6050
4270
8070

-

750

75022
75023
75095

751

75113

754

75412

801

80101
80104

851

85154

852

85295

853

85395

900
926

90002
90004
92605

900

90001

757

75702
Razem

25.000
3.000
3.000

-

500
2.000

-

-

500

-

2.000
3.270
259
3.529
266
19

-

-

285
300
300
2.000

-

800
500
500

-

-

2.000

-

1.800
1.500
1.500
8

6.935,39
6.000
300
32.823
25.000
85.980,39

8
6.935,39
6.000
300
32.823
85.980,39
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- zwrot nienaleŜnie pobranych zasiłków
6) dział 852 rozdział 85295 § 2410 o kwotę
12.000 zł.
- dotacja z budŜetu dla nowotworzonego
zakładu budŜetowego - Jadłodajni - na
pierwsze wyposaŜenie w środki obrotowe
7) dział 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę
95.172 zł.
- realizacja przez OPS programu „Pomoc
państwa w zakresie doŜywiania”
8) dział 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę
22.720 zł
- pomoc dla uczniów na zakup podręczników
§ 3. Dokonać przeniesienia planu dochodów budŜetowych w dz. 853 rozdział 85395 z
§ 2008 do § 2009 kwoty 6.935,39 zł
- POKL „Aktywizacja społeczno-zawodowa dla
osób długotrwale bezrobotnych”.
§ 4. Dokonać przeniesienia planu wydatków budŜetowych

objaśnienia
Dofinansowanie odbudowy dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi poz. 18 zał. nr 1
Mienie gminne - bieŜące utrzymanie budynków
-//Rada Gminy - wydatki rzeczowe
-//Administracja - wydatki rzeczowe
-//Ubez[ieczenia społeczne i FP od ryczałtów dla sołtysów
-//-//Wybory do PE
-//-//Ekwiwalent dla członków OSP
-//zmiany na podstawie decyzji dyrektorów szkół i przedszkoli
-//-//-//-//-//-//-//Decyzja Kierownika OPS
-//Program Operacyjny Kapitał Ludzki
-//Monitoring wysypiska śmieci w Podlesiu
-//Dofinansowanie sportu w szkołach - zakup usług
-//Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogorii poz. 13 zał. nr 1
Remont oczyszczalni ścieków w Bogorii
Obsługa długu
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§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 4 Plan przychodów i wydatków zakładu budŜetowego na 2009 rok.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Madej
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Załączniki do uchwały Nr XXXV/222/09
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 29 lipca 2009r.
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2951
UCHWAŁA Nr XXXV/223/09
RADY GMINY W BOGORII
z dnia 29 lipca 2009r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających powyŜej 4,5 %
alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy jak i w miejscu
sprzedaŜy oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych
na terenie Gminy Bogoria
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póź.
zm.) i art. 12 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z
2007r., Nr 70, poz. 473 z póz. zm.) Rada Gminy w
Bogorii uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dla Gminy Bogoria liczbę
punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających powyŜej 4.5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych:
1) do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy w
ilości 50
2) do spoŜycia w miejscu sprzedaŜy w ilości 10
§ 2. Ustala się dla Gminy Bogoria zasady
usytuowania miejsc sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych w odległości od: szkół,
innych placówek oświatowo-wychowawczych i
opiekuńczych, obiektów kultu religijnego:
1) nie mniejszej niŜ 20 m dla punktów sprzedaŜy do spoŜycia alkoholu poza miejscem
sprzedaŜy
2) nie mniejszej niŜ 50 m dla punktów sprzedaŜy z przeznaczeniem do spoŜycia w miejscu
sprzedaŜy.
§ 3.1. Dopuszcza się moŜliwość funkcjonowania tzw. „ogródków piwnych” na wolnym
powietrzu ze sprzedaŜą i podawaniem napojów
alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu
oraz piwa, które mogą być usytuowane przy
sklepach.
2. Ogródek piwny prowadzony jest na zasadzie odrębnego zezwolenia wydanego na
sprzedaŜ napojów alkoholowych do 4.5 % oraz
piwa przeznaczonych do spoŜycia w miejscu
sprzedaŜy na okres nie krótszy niŜ 4 lata.
3. Warunkiem prowadzenia ogródka piwnego jest:
1) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z
nieruchomości,

2) pisemne zobowiązanie przedsiębiorcy do
utrzymania czystości i porządku na terenie
ogródka piwnego oraz wokół niego,
3) estetyczne ogrodzenie ogródka piwnego w
wysokości nie mniejszej niŜ 1 metr w celu
zapewnienia bezpieczeństwa,
4) lokalizacja ogródka piwnego nie moŜe zakłócać swobodnego przejścia do sklepu innych
klientów, ciszy i spokoju mieszkańców sąsiednich posesji,
5) stworzenie elementarnych warunków sanitarnych w postaci standartowych toalet,
6) posiadanie, co najmniej 2 stolików konsumpcyjnych wraz z odpowiednią ilością
miejsc siedzących,
7) posiadanie decyzji właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego.
§ 4. Miejsca sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych działające na podstawie jednorazowych zezwoleń mogą być usytuowane
wyłącznie w wydzielonych punktach na terenie
obiektów przewidzianych do odbycia imprezy
okolicznościowej lub imprezy masowej, których
organizacje określają odrębne przepisy. Dla kaŜdego wyŜej wymienionego punktu wymagane
jest odrębne zezwolenie.
§ 5. Zezwolenia wydane w oparciu o dotychczasowe zasady usytuowania miejsc sprzedaŜy napojów alkoholowych zachowują swą
moc do czasu upływu terminu ich waŜności.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwała mają zastosowanie przepisy
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§ 7. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XXIV/189/2001 Rady Gminy w
Bogorii z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów
zawierających powyŜej 4,5 % alkoholu, z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spoŜycia
poza miejscem sprzedaŜy jak i w miejscu
sprzedaŜy na terenie gminy Bogoria

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 409

 18876 

2) Uchwała Nr XXV/194/2002 Rady Gminy w
Bogorii z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie
ustalenia zasad sprzedaŜy napojów alkoholowych.
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§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy w Bogorii.

Przewodniczący Rady Gminy: Z. Madej

2952
UCHWAŁA Nr XXXV/224/09
RADY GMINY W BOGORII
z dnia 29 lipca 2009r.
w sprawie udzielenia dotacji z budŜetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane
w roku 2009 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, połoŜonych na obszarze Gminy Bogoria
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) w związku z art. 71 i art. 81 ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z
późn. zm.) i art. 176 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz w
związku z Uchwałą Nr XXIII/139/08 Rady Gminy
w Bogorii z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Rada Gminy
uchwala co następuje:

udziela się dotacji z budŜetu gminy w wysokości
40.000 zł z przeznaczeniem na realizację w roku
2009 prac konserwatorskich i restauratorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Planowany zakres rzeczowy prac dotyczy konserwacji rzeźb i elementów architektonicznych
znajdujących się w Kościele parafialnym p.w.
Św. Trójcy w Bogorii.

§ 1. Na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Trójcy w Bogorii

Przewodniczący Rady Gminy: Z. Madej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bogorii.

2953
UCHWAŁA Nr XXIV/118/09
RADY GMINY SECEMIN
z dnia 29 lipca 2009r.
w sprawie zmian budŜetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d
ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 82 ust. 1
pkt 2, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 184
ust. 1, pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, lit. a i b, 13, 15,
ust. 2 pkt. 1, 2, ust. 3, art. 188 ust. 2, art. 195
ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia

30 czerwca 2005 roku (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz
2104 z późn. zmianami) Rada Gminy Secemin
uchwala:
§ 1. 1) Zwiększyć dochody budŜetu gminy
2009 roku w kwocie - 7.901 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne dochody
w kwocie 19.652.663 zł
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2) Zwiększyć wydatki budŜetu gminy 2009 roku
w kwocie - 7.901 zł zgodnie z Załącznikiem
Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w
kwocie - 23.931.848 zł.
3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6
pod nazwą „Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi
na 2009 rok” do uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/112/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6a
pod nazwą: „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2009 rok” do uchwały
Rady Gminy Nr XXIII/112/09 z 22 czerwca
2009 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do
uchwały.
5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6
pod nazwą „Dotacje celowe” do uchwały
Rady Gminy Nr XXI/102/09 z 16 marca 2009
roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.
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§ 2. Wprowadza się do budŜetu gminy dotację celową według decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-065/09 z dnia 17 lipca
2009 roku na zwiększenie w dziale 852 - Pomoc
społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin w kwocie - 5.361 zł Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-068/09 z dnia
27 lipca 2009 roku na zwiększenie w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych
zadań bieŜących gmin w kwocie - 2.540 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy: B. Wasik
Załączniki do uchwały Nr XXIV/118/09
Rady Gminy Secemin
z dnia 29 lipca 2009r.

Załącznik Nr 1
w sprawie: zwiększenia dochodów budŜetu gminy na 2009 rok
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Załącznik Nr 2
w sprawie: zwiększenia zmniejszenia i przeniesień wydatków budŜetu gminy na 2009 rok
między działami, rozdziałami i paragrafami.
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Załącznik Nr 3

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 409

 18880 

Poz. 2953

Załącznik Nr 3a
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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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