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UCHWAŁA NR XXXI/212/2010
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233, art. 236
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada
Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę 176 478,50 zł Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 78 927,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet po zmianach: Dochody
- 12 285 165,22 zł Wydatki - 16 433 890,72 zł
§ 3. Dokonuje się zmiany w uchwale
Nr XXX/209/2010 z dnia 28.01.2010 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok § 3 usta-

la się deficyt w wysokości 4 148 725,50 zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 4 148 725,50 zł,
2) przychody budżetu w kwocie 4 148 725,50 zł,
rozchody budżetu w kwocie 0 zł
3) załącznik Nr 5 (Przychody i rozchody budżetu
na 2010 rok): do uchwały Nr XXX/209/2010 z
dnia 28.01.2010 r. przedstawia zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXI/212/2010
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 24 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9816 –

Poz. 1136

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9817 –

Poz. 1136,1137

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXI/212/2010
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 24 lutego 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
5a.
5b.
5c.
5d.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasyfikacja
§

Treść
2
Przychody ogółem:

3

Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Prywatyzacja pośrednia
Prywatyzacja bezpośrednia
Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa
Pozostałe przychody z prywatyzacji
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Obligacje
Inne papiery wartościowe
Inne źródła (wolne środki)
Przelewy z rachunku lokat
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
Wykup papierów wartościowych
Wykup obligacji
Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 952
§ 952

Kwota
2010 r.
4
4 148 725,50
4 148 725,50

§ 903
§ 951
§ 941 do 9441)
§ 941
§ 942
§ 943
§ 944
§ 957
§ 911
§ 931
§ 955
§ 994
§ 992
§ 992
§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 971
§ 995

1)

w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno
1136

1137
1137

UCHWAŁA NR XXXI/213/2010
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/180/02 Rady Gminy w Fałkowie w sprawie podziału gminy
Fałków na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Fałkowie
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.),
Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/180/02 Rady
Gminy w Fałkowie w sprawie podziału gminy
Fałków na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i
numerów oraz liczby radnych wybieranych w

każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady gminy w Fałkowie wprowadza się następującą zmianę:
w załączniku do uchwały zapis dotyczący siedziby gminnej komisji wyborczej otrzymuje
brzmienie: „Urząd Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków”.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9818 –

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

Poz. 1137,1138,1139

rzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzempla-

Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk
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UCHWAŁA NR XXXI/214/2010
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/209/2010 z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Fałków na 2010 rok
skiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi ppkt a wydatki bieżące,
zastępuje się kwotą 472 865 zł.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 211, art. 212, art. 214, art. 230, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy
w Fałkowie uchwala, co następuje:

§ 2. Budżet po zmianach: Dochody
– 12 285 165,22 zł Wydatki – 16 336 339,22 zł
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Fałków.

§ 1. W uchwale Nr XXX/209/2010 z dnia
28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Fałków na 2010 rok dokonuje się następującej zmiany: dotychczasową kwotę 5 494 078 zł w
treści § 2 pkt 1 ppkt a wydatki bieżące, w tym
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
zastępuje się kwotą 5 206 578 zł oraz w pkt. 3
dotychczasową kwotę w wysokości 396 293 zł
wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europej-

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk
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UCHWAŁA NR XLI/214/10
RADY GMINY W RYTWIANACH
z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,
lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) art. 211, art. 212 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 10, ust 2 art. 214, art. 215, art. 217,
art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239,
art. 257, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 157 poz.1240/ w związku z art. 121

ust. 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości
24 372 018 zł, z tego: a) dochody bieżące
14 650 066 zł b) dochody majątkowe 9 721 952 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
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§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości
27 652 149 zł, z tego: a) wydatki bieżące
14 234 312 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 334 527 zł - dotacje
939 720 zł - wydatki na obsługę długu 250 000 zł
b) wydatki majątkowe 13 417 837 zł zgodnie z
załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010–2012
zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne). 3. Wydatki na programy i
projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w
wysokości 12 022 869 zł, a) wydatki bieżące
219 524 zł b) wydatki majatkowe 11 803 345 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.
§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
3 280 131 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w
kwocie - 2 880 131 zł, 2) wolnych środków, jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 400 000 zł 2. Przychody budżetu w wysokości
4 061 649 zł, rozchody w wysokości 781 518 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 50 000 zł, 2) celową w
wysokości - 1 200 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe
§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 7. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez
Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. 4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub
finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 66 000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 000 zł
na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii

Poz. 1139

§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w
łącznej kwocie (zbiorczo), dla: 1) zakładów budżetowych: przychody – 1 050 000 zł, wydatki
– 1 050 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie
dla rachunków dochodów własnych jednostek
budżetowych: dochody – 163 134 zł; wydatki –
163 134 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8. Dotacje przedmiotowe na łączną kwotę 250 000zł określa załącznik nr 10 2 Dotacje
podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury
na łączną kwotę - 177 470 zł, 2) działających na
terenie gminy publicznych i niepublicznych
przedszkoli, szkół i placówek oświatowowychowawczych w wysokości - 325 000 zł,
3) Gminnego Ośrodka Kultury - 70 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. 1. Dotacje celowe na
łączną kwotę – 1 177 300 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.
§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego
deficytu budżetu - w kwocie 1 800 000 zł 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w
kwocie 2 880 131 zł; 3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i
kredytów - w kwocie 781 518 zł;
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 800 000 zł 2) zaciągania
zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów
wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4, b) z tytułu umów, których
realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach
działów klasyfikacji budżetowej polegających na
zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu, 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek, 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z
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tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa
w roku następnym (2011) 7) lokowania wolnych
środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy.

Poz. 1139

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Marek Sadowski
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/214/10
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Dochody budżetu gminy na 2010 r.
Dział

Rozdział

§

Treść

1
.010

2

3

.01095

6300

.01095
60014
60014
60016
70005

6298
6298
6629
6298
0470
0750
0870
2010
0970
6298
2010
0350
0310
0320
0330
0340
0910
0310
0320
0330
0340
0360
0430
0500
0910
0410
0460
0480
0010
0020
2920
2920
2920
0690
2008
2009
2010
2030
2030
2030
2030
2010

4
wpływy z tyt. pomocy finansowej między jst na dofinans. własnych zadań
środki na dofinans. Własn.inwest. pozysk. z innych źr.
środki na dofinans. Własn. inwest. pozysk. z innych źr.
dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje
środki na dofinans. Własn. inwest. pozysk. z innych źr.
wpływy z opłaty za zarząd, użytk. wieczyste
dochody z najmu, dzierż. Składników majątkowych
wpływy za sprzedaży składników majątkowych
dot. cel. na zadania bież. z zakr. admin. rządowej
wpływy z różnych opłat
środki na dofinans. Własn. inwest. pozysk. z innych źr.
dotacja na zadania bież.z zakresu adm. rządowej
podat. od działaln. osób fiz. w formie karty podatk.
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatk.i opłat
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od spadków i darowizn
wpływy z opłaty targowej
podat. od czynności cywilno prawnych
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatk. i opłat
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzed. alk
podatek dochodowy od os. Fizycznych
podatek dochodowy od os. Prawnych
część oświatowa subwencji ogólnej
część wyrównawcza subwencji ogólnej
część równoważąca subwencji ogólnej
wpływy z różnych opłat
dotacja rozwojowa
dotacja rozwojowa
dot celowa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.
dot. cel. na realizację własnych zadań bieżących
dot. cel. na realizację własnych zadań bieżących
dot. cel. na realizację własnych zadań bieżących
dot. cel. na realizację własnych zadań bieżących
dot. cel. na zadania bież. z zakr. admin. rządowej

.010
600
600
700

750

75011
75023

751
756

75101
75601
75615

75616

75618

75621
758

801

852

75801
75807
75831
80104
80195
85212
85213
85214
85216
85219
85228

Dochody
bieżące
5

Dochody
majątkowe
6
32 000
168 000
1 769 232
1 402 438
1 185 716

693
20 000
70 000
56 966
31 000
161 500
1 062
1 000
1 081 548
3 000
76 335
1 000
10 000
124 006
219 000
21 714
95 000
10 000
200
55 000
5 000
20 000
5 000
66 000
1 614 939
20 000
4 924 950
3 381 811
84 995
30 000
189 861
29 663
2 046 488
8 610
140 918
28 023
66 067
17 475
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853
900

85324
90001
90002
90019

900
921

0310
6298
6298
0970
0690
6298
6298

90095
92109
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podatek od nieruchomości
środki na dofinans. własn. inwestycji pozysk. Z inn. źr
środki na dofinans. własn. inwestycji pozysk. Z inn. źr
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych opłat
środki na dofinans. własn. inwestycji pozysk. z inn. źr.
środki na dofinans. własn. inwestycji pozysk. Z inn. źr
Dochody ogółem

94 970
2 546 303
200 000
55 772
12 000
1 017 000
1 169 763
9 721 952

14 650 066

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLI/214/10
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Wydatki budżetu gminy na 2010 r.
w tym:
w tym:

Dział

Rozdział

Nazwa

1

2

3

.010

400

600

700

710

750

751

754

756

757

758

Rolnictwo i
łowiectwo
.01030 izby rolnicze
.01095 pozostała działalność
wytwarzanie i
zaopatrywanie w
energię i wodę
40002 dostarczanie wody
Transport i
łączność
60013 drogi wojewódzkie
publiczne
60014 drogi publiczne
powiatowe
60016 drogi publiczne
gminne
60078 usuwanie skutków
klęsk żywiołowych
Gospodarka
mieszkaniowa
70005 gospodarka
gruntami i
nieruchomościami
Działalność
usługowa
71095 pozostała działalność
Administracja
publiczna
75011 urzędy wojewódzkie
75020 starostwa powiatowe
75022 rady gmin
75023 urzędy gmin
75075 promocja jednostek samorz. Teryt.
75095 pozostała działalność
Urzędy nacz.org.
władzy państw.
kontroli i ochrony
prawa
75101 Urzędy nacz.org.
Władzy
Bezpieczeństwo
publiczne i ochr.
przeciwpoż.
75412 ochotnicze straże
pożarne
75421 zarządzanie
kryzysowe
Dochody od os.
prawn. od os.
fizycz. I wydatki
zw. z ich poborem
75647 pobór podatków
opłat i niepodatk.
należ, budż.
Obsługa długu
publicznego
75705 obsługa krajowych
pożyczek i
kredytów
Różne rozliczenia
75818 rezerwy ogólne i
celowe

Plan
na 2010 r.

4

Wydatki
bieżące

5

Wydatki jednostek
budżetowych
wydatki
wynagro- związane
dzenia
z
i skadki
realizacją
od nich
statutonaliczane
wych
zadań
6
7

344 324

4 000

4 000

4 000
340 324

4 000

4 000

55 000

35 000

55 000
5 777 363

35 000
180 000

Dotacje
na
zadania
bieżące

8

Wydatki na
programy
finansowane
Świadczenia
z udziałem
na rzecz
środków,
osób
o których
fizycznych
mowa w art.
5 ust. 1
pkt 2 i 3
9
10

w tym:
Wydatki
na na
obsługę
długu
(odsetki)

Wydatki
z tytułu
poręczeń
i
gwarancji

11

12

Wydatki
majątkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

zakup i
objęcie
akcji i
udziałów

wniesienie
wkadów do
spółek
prawa
handlowego

15

16

13

14

340 324

340 324

340 324

340 324

35 000

20 000

20 000

35 000

20 000
5 597 363

20 000
5 597 363

180 000

285 000

285 000

285 000

3 946 720

3 946 720

3 946 720

1 365 643

1 365 643

106 100

189 800

189 800

80 000
4 000

189 800

189 800

1 485 643

120 000

120 000

60 000

60 000

60 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

60 000

60 000

60 000

60 000

2 447 759

2 257 959

1 731 329

56 966

56 966

56 966

60 000
60 000

2 000

2 000

80 000
2 154 984
80 000

80 000
1 965 184
80 000

1 622 654

73 809

73 809

51 709

1 062

1 062

1 062

418 530

2 000

2 000

338 530
80 000

22 100

1 062

1 062

1 062

230 800

130 800

29 500

91 300

10 000

100 000

100 000

229 600

129 600

29 500

90 100

10 000

100 000

100 000

1 200

1 200

24 028

24 028

23 528

500

24 028

24 028

23 528

500

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

50 000
50 000

50 000
50 000

1 200

50 000
50 000
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801

Oświata i wychowanie
szkoły podstawowe
80103 oddziały przedszkolne w szkołach
podstaw.
80104 przedszkola
80110 gimnazja
80113 dowożenia
uczniów do szkół
80146 dokształcanie
nauczycieli
80195 pozostała działalność
Ochrona zdrowia
85153 zwalczanie
narkomanii
85154 przeciwdziałanie
alkoholizmowi
Pomoc społeczna
85202 domy pomocy
społecznej
85212 świadczenia
rodzinne
85213 składki na ubezp.
Zdrow
85214 zasiłki i pomoc w
naturze oraz
składki na ubezp.
Emer.
85216 zasiłki stałe
85219 ośrodki pomocy
społecznej
85228 usługi opiekuńcze i
specjalistyczne
usługi opiekuń.
85295 pozostała działalność
Edukacyjna opieka
wychowawcza
85401 świetlice szkolne
85446 dokształcanie
nauczycieli
Gospodarka
komunalna i
ochrona środowiska
90001 gospodarka
ściekowa i ochrona
wód
90002 gospodarka
odpadami
90003 oczyszczanie miast
i wsi
90015 oświetlenie uliczne
90019 wpływy i wydatki
związane z
gromadzeniem
środków z opłat i
kra za korzystanie
ze środowiska
90095 pozostała działalność
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
92109 domy i ośrodki
kultury
92116 biblioteki
Kultura fizyczna i
sport
92601 obiekty sportowe
92605 zadania z zakresu
kultury fizyczn.
Ogółem wydatki
80101

851

852

854

900

921

926

– 9822 –

6 908 863

6 908 863

4 770 650

1 278 690

3 702 193

3 702 193

2 932 681

600 549

168 963

337 189

337 189

299 267

22 319

15 603

434 412
1 759 953
387 500

434 412
1 759 953
387 500

344 857
1 193 845

69 682
174 548
343 500

34 481

34 481

253 135

253 135

66 000
30 000

66 000
30 000

369 000

325 000
44 000

270 999

Poz. 1139

219 524

19 873
66 560

34 481
33 611
21 500
6 500

219 524

39 500
23 500

5 000

36 000

36 000

15 000

16 000

5 000

2 825 541
170 000

2 825 541
170 000

349 138

212 603
170 000

2 263 800

2 046 488

2 046 488

56 605

17 001

1 972 882

8 610

8 610

8 610

200 918

200 918

40 000
248 598

40 000
248 598

228 447

20 151

60 927

60 927

55 476

5 451

200 918

40 000

50 000

50 000

465 367

465 367

407 820

34 794

50 000
22 753

464 151
1 216

464 151
1 216

407 820

33 578
1 216

22 753

5 837 625

607 222

3 077 886

45 000

450 972

156 250

5 230 403

5 037 961

45 000

3 032 886

3 032 886

567 714

375 272

580 914

13 200

110 000

110 000

320 000
67 772

320 000
67 772

320 000
67 772

1 681 053

51 250

50 000

1 250

1 629 803

1 629 803

2 187 417

247 470

247 470

1 939 947

1 939 947

2 009 947

70 000

70 000

1 939 947

1 939 947

177 470
76 000

177 470
76 000

6 000
70 000

6 000
70 000

27 652 149

14 234 312

13 200

192 442

192 442

110 000

6 000

177 470
70 000

6 000
70 000
7 334 527

2 811 889

939 720

2 678 652

219 524

250 000

13 417 837

13 225 395

192 442
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLI/214/10
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

1.

.010

.01095

Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Łączne
nakłady
finansowe

wydatki
poniesione do
31.12.2009 r.

rok
budżetowy
2010
(8+9+10+11)

4

5

6

7

Poprawa gosp. wodnej w
gm. Rytwiany 2009-2010

2

600

przeb. dróg powiat.
60014 położ. na ter. gm.
R-ny 2008-2010

3

600

Przebudowa drogi
60016 gminnej ul. Polna 20092010

4

600

Odb. i remont dróg na
60016 ter.gminyRytwiany20082010

5

750

75023

6

900

Zagosp. centrum
90095 miejscowości R-ny 20082010

7

900

90001

8

900

Projekty realizowane w
90095 ramach udziału LGD
Dorzecze Wisły 2009-2010

9

921

Przebud. bud. Na potrz.
92109 GOK, biblioteki z filiami
2008-2010

Ogółem

Informatyzacja Urzędu
Gminy 2009-2010

Sanitacja rzeki
bud.kanal.Rny,Kłoda,Szczeka20032011

dochody
własne jst
8

420 000

79 676

340 324

3 554 416

382 746

3 171 670

254 934

17 934

237 000

2 084 608

955 965

1 128 643

190 000

5 200

184 800

898 661

35 858

862 803

13 650 955

10 523 069

3 032 886

781 762

14 762

767 000

250 000

2 547 034

607 087

1 939 947

656 065

24 382 370

12 622 297

11 665 073

929 365

23 300

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
dotacje i
środki
kredyty
środki
wymienione
i pożyczki pochodzące z w art. 5 ust. 1
innych źr.*
pkt 2 i 3 u.f.p.
9
10
11
A.
A.168 000
B.
B.
140 324
C. 32 000
C.
D.
D.
A. 1 402 438
A.
B.
B.1 769 232
C.
C.
D.
D.
A.
A.
B.
B.
237 000
C.
C.
D.
D.
A.
A.
B.
B.649 391
479 252
C.
C.
D.
D.
A.
A.
B.
B.161 500
C.
C.
D.
D.
A.
A. 500 000
B.
B.
362 803
C.
C.
D.
D.
A.
A.
B.
486 583
B.
C.
C.2 546 303
D.
A.
A.517 000
B.
B.
C.
C.
D.
D.
A.
A.
B.
B.1169763
114 119
C.
C.
D.
D.
1 820 081
1 434 438
7 481 189

2011 r.

2012 r.

12

13

wydatki do
poniesienia
po 2012 roku

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
13
Urzad Gminy

Urzad Gminy

Urzad Gminy

Urzad Gminy

Urzad Gminy

Urzad Gminy

95 000

Urzad Gminy

Urzad Gminy

Urzad Gminy
95 000

x
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Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XLI/214/10
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
rok
dotacje
środki
budżetowy
dochody
kredyty
i środki powymienione
2010
w art. 5 ust. 1
własne jst i pożyczki
chodzące
(7+8+9+10)
z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p.
6
7
8
9
10
A.
B.
20 000
20 000
C.
D.
A.
B.
5 000
5 000
C.
D.
A.
B.
100 000
100 000
C.
D.

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

1

2

3

4

1.

400

40002

Rozbudowa ujęcia
wody w Rudzie (dokumentacja)

2

750

75023

zakup komputerów

3

754

75412

Rozbudowa budynku OSP Święcica

375 272

175 272

A.200 000
B.
C.
D.

Urząd Gminy

192 442

192 442

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

692 714

492 714

4

900

90002

Rozb. systemu segregacji odpadów
komun. na terenie
Gm. Rytwiany 20092010

5

900

90002

zakup i objęcie akcji

Ogółem

200 000

11
Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

x

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLI/214/10
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
L.p.
I

II

Źródła finansowania
Ogółem wydatki bieżące
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki majątkowe
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Wydatki w roku
budżetowym 2010
219 524

Planowane wydatki budżetowe na realizację
zadań programu w latach 2011-2012
2011 rok
2012 rok
Razem 2011-2012
124 131
124 131

29 663
189 861
11 803 345
4 122 156

16 773
107 358
95 000
95 000

16 773
107 358
95 000
95 000

7 681 189
12 022 869
4 122 156
29 663
7 871 050

219 131
95 000
16 773
107 358

219 131
95 000
16 773
107 358
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Załącznik nr 4a
do Uchwały nr XLI/214/10
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.

1.

2.

Projekt

Program: Program
Operacyjny Kapitał
Ludzki
Priorytet: IX Rozwój
wykształcenia i
kompetencji w
regionach
Działanie:9.1
Wyrównywanie
szans edukacyjnych
Projekt: „Pod lesną
jagódką”

Program:
Priorytet:
Działanie:
Projekt:

Ogółem wydatki
bieżące
- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

Okres
realizacji
zadania

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program

Przewidywane nakłady
i źródła finansowania
Dział

Rozdział
źródło
Wartość zadania:

2009-2011

Urząd Gminy

801

80195

Wydatki
poniesione do
31.12.2009 r.

kwota

Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
programu w latach
2011-20……
po
2012
2011 rok
2012
rok
roku
219 524
124 131

Wydatki
w roku
budżetowym
2010

456 715

113 060

- środki z budżetu
krajowego

61 358

14 922

29 663

16 773

- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

395 357

98 138

189 861

107 358

456 715

113 060

219 524

124 131

61 358

14 922

29 663

16 773

395 357

98 138

189 861

107 358

- środki z budżetu
j.s.t.

Wartość zadania:
- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych
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Załącznik nr 4b
do Uchwały nr XLI/214/10
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.

1.

Projekt

Okres
realizacji
zadania

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program

Przewidywane nakłady i źródła
finansowania
Dział

Rozdział
źródło

Program: Europ. Fund.
Rozw. Regionalnego
Priorytet:

2

rozwój lokalnej struktury komunikacyjnej
Projekt: odbudowa i
remont dróg na terenie
gminy Rytwiany
Program:
Priorytet:

2008-2010

Urzad Gminy

600

60016

Działanie:
Projekt: sanitacja rzeki
budowa kanal. R-ny
KŁoda Szczeka Niedziałki

3

2003-2011

Urząd Gminy

900

90001

Program: Rozwój
obszarów Wiejskich
Priorytet:
Działanie:
Projekt Rozbudowa
syst. Segregacji
odpadów komunalnych na terenie Gm.
Rytwiany 2009-2010

4

5

Program: Rozwój
obszarów wiejskich
Priorytet: Jakość życia
na obsz. wiejs, i zróżn.
gosp. wiejskiej
Działanie: odnowa i
rozwój wsi
Projekt: Zagospodarowanie centrum
miejscowości R-ny

2008-2010

Urząd Gminy

Urzad Gminy

900

900

90002

90095

Program: Europ. Fund.
Rozw. Regionalnego
Priorytet: wzr, jakości
infr. społ. oraz inwes.
w dziedz. kulturowe,
turystykę, sport
Działanie:
Projekt: przeb. bud. Na
potrzeby GOK, biblioteki oraz pkt inform.
turystycznej

6

2009-2010

Program: Europejski
Fund. Rozw. Reginaln.
Priorytet wsparcie
innowacyjności,
budowa społeczeństwa informacyjnego
oraz wzrost potencjału
inwestycyjnego
regionu
Działanie: Budowa
infrastrukt. Społecz.
Informacyjnego
Projekt: Informatyzacja
urzędu Gminy

Program: Rozwój
obszarów Wiejskich

2008-2010

urzad Gminy

921

92109

kwota

Wydatki
Wydatki w
poniesione
roku
do
budżeto31.12.2009
wym 2010
r.

Wartość zadania:

2 084 608

955 965

1 128 643

- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych
Wartość zadania:
- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

898 892

419 640

479 252

1 185 716

536 325

649 391

13 650 955 10 523 069
5 227 154 4 645 571

3 032 886
486 583

8 423 801

5 877 498

2 546 303

Wartość zadania:

375 272

375 272

- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

175 272

175 272

200 000

200 000

Wartość zadania:

898 661

35 858

862 803

- środki z budżetu
j.s.t.

398 661

35 858

362 803

- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

500 000

Wartość zadania:

2 547 034

607 087

1 939 947

- środki z budżetu
j.s.t.

1 107 322

337 138

770 184

- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

1 439 712

269 949

1 169 763

Wartość zadania:

190 000

5 200

184 800

- środki z budżetu
j.s.t.

28 500

5 200

23 300

500 000

- środki z budżetu
krajowego
2009-2010

Urząd Gminy

750

75023

- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

161 500

Wartość zadania:

420 000

161 500

79 676

340 324

Planowane wydatki
budżetowe na realizację
zadań programu w
latach 2011-20……
po
2011
2012
2012
rok
rok
roku

95 000
95 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144
7

– 9827 –

Priorytet:
Działanie:
Projekt Poprawa
Gospodarki wodnej w
gm. Rytwiany

2009-2010

Urzad gminy

.010

.01095

Program: Rozwój
obszarów Wiejskich
Priorytet:
Działanie:
8

9

Projekt projekty
realizowane w ramach
udziału LGD Dorzecze
Wisły
Program: Europ. Fund.
Rozw. Regionalnego
Priorytet:
rozwój lokalnej struktury komunikacyjnej
Projekt: przebudowa
dróg pow. położ. na
ter. gm. Rytwiany
Ogółem wydatki
majątkowe
- środki z budżetu jst
- środki z budżetu
krajowego
-środki z UE oraz
innych źródeł zagr

2009-2010

2008-2010

Urząd Gminy

Urząd Gminy

900

600

90095

60014

Poz. 1139

- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

252 000

79 676

Wartość zadania:

781 762

14 762

767 000

- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

264 762

14 762

250 000

Wartość zadania:

3 554 416

382 746

3 171 670

- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

1 785 184

382 746

1 402 438

168 000

172 324

168 000

517 000

517 000

1 769 232

1 769 232

24 502 708 12 604 363

11 803 345

95 000
95 000

10 137 747

5 920 591

4 122 156

14 364 961

6 683 772

7 681 189
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLI/214/10
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r
Lp.

Treść

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klasyfikacja
§

Kwota
2010 r.

3

4
4 061 649,00
3 661 649,00

2
Przychody ogółem:

Kredyty
§ 952
Pożyczki
§ 952
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
Prywatyzacja majątku jst
§ 941 do 944
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)
§ 931
Inne źródła (wolne środki)
§ 955
Przelewy z rachunku lokat
§ 994
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
§ 992
Spłaty pożyczek
§ 992
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków po§ 963
chodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
§ 991
Lokaty
§ 994
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)
§ 982
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995

400 000,00
781 518,00
781 518,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLI/214/10
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
w tym:

Dział

Rozdział

§

Dotacje
ogółem

1
750
751
852
852

2
75011
75101
85212
85228

3
2010
2010
2010
2010

4
56 966
1 062
2 048 488
17 475

5
56 966
1 062
2 048 488
17 475

2 121 991

2 121 991

Ogółem

Wydatki
bieżące

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
Dotacje
wydatki
na
wynagrodzenia
związane z
zadania
i skadki od nich
realizacją
bieżące
naliczane
statutowych
zadań
6
7
8
56 966
1 062
56 605
17 001
17 475

132 108

17 001

w tym:
Świadczenia
na rzecz osób
fizycznych

Wydatki
majątkowe

inwestycje i
zakupy inwestycyjne

zakup i
objęcie
akcji i
udziałów

wniesienie
wkadów do
spółek prawa
handlowego

9

10

11

12

13

1 972 882

1 972 882
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLI/214/10
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
w tym:
w tym:

Nazwa zadania

Dział

Rozdział

1
2
3
I. Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań realizowanych
wspólnie z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego
obsługa komisji
750
75020
urbanistycznej
dowóz
dzieci
niepełnospraw801
80113
nych
Lokalny system
900
90095
ostzrezwń
II. Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań przejętych przez
Gminę do realizacji w drodze
umowy lub porozumienia
Przebudowa
600
60014
drogi powiatowej
III. Dochody i wydatki związane z
pomocą rzeczową lub finansową
realizowaną
na
podstawie
porozumień między j.s.t.
Likwidowanie
barier-Most na 60013
Wiśle
Przebudowa
drogi powiato- 60014
wej
Przebudowa
drogi powiato- 60014
wej
Ogółem

Dochody
ogółem

Wydatki
ogółem

§

Wydatki
bieżące

4

5

1 402 438

Wydatki jednostek
budżetowych
wynagrowydatki
dzenia związane z
i
realizacją
skadki
statutood nich
wych
nalizadań
czane
6
7

Dotacje
na
zadania
bieżące

8

2 000,00

2 000,00

2 000

44 000,00

44 000,00

44 000,00

1 250,00

1 250,00

1 250,00

w tym:

Wydatki na
programy
WydatŚwiadfinansoki z
Wydatki
czenia na
wane z
tytułu
na
rzecz
udziałem
poręobsługę
osób
środków, o
czeń
długu
fizyczktórych
i
(odsetki)
nych
mowa w
gwaart. 5 ust. 1
rancji
pkt 2 i 3
9
10
11
12

Wydatki
majątkowe

wniesiezakup i
nie
inwestycje i objęcie wkadów
zakupy
akcji i do spółek
inwestycyjne udziaprawa
łów
handlowego

13

3 171 670

14

3 171 670

15

3 171 670

285 000,00

285 000,00 zł

285 000,00

548 000,00

548 000,00 zł

548 000,00

227 050,00

227 050,00 zł

227 050,00

1 402 438

4 278 970

47 250

47 250

4 231 720,00

16

4 231 720,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XLI/214/10
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.

Lp.

1
1
2
3
4
Ogółem

Wyszczególnienie

2
Gminny Zakład
komunalny
Gminny Zakład
komunalny
Gminny Zakład
komunalny
Gminny Zakład
komunalny

Dział

Rozdział

Stan środków obrotowych na
początek
roku

ogółem

5

6

Przychody
w tym: dotacja
z budżetu
przedmiotowa
na pierwsze
kwota
wyposaVAT
netto
żenie
7
8

Wydatki
w tym:
celowa na
inwestycje
9

ogółem

wpłata
do
budżetu

wydatki
majątkowe

10

11

12

Stan środków obrotowych na
koniec roku

3

4

400

40002

790

705 000

35 000

705 000

13
790

710

71095

28 100

70 000

60 000

70 000

28 100

900

90001

0

45 000

45 000

45 000

0

900

90003

761

230000

110000

230000

761

29 651

1 050 000

250 000

1 050 000

29 651
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr XLI/214/10
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.
Lp.

Wyszczególnienie

1
1
2
3

2
Szkoła Podst. Rytwiany
Szkoła podst. Sichów D.
Szkoła podst. Strzegom
4.

Dział

Rozdział

3
801
801
801

4
80101
80101
80101

Stan środków
obrotowych na Dochody Wydatki
początek roku
4
5
7
300
91 000
91 000
50
62 254
62 254
50
9 880
9 880

Ogółem

400

163 134

Stan środków
obrotowych na
koniec roku
9
300
50
50

163 134

400

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XLI/214/10
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Dotacje przedmiotowe w 2010 r.

Lp.

Dział

Nazwa jednostki
otrzymującej dotację

Rozdział

1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1
400
40002
Gminny Zakład Komunalny
2
710
71095
Gminny Zakład Komunalny
3
900
90001
Gminny Zakład Komunalny
4
900
90003
Gminny Zakład Komunalny
Ogółem

Zakres

Ogółem kwota dotacji

5

6

dopłata do wody
dopłata do usług
dopłata do wywozu ścieków.
dopłata do wywozu nieczyst.

35 000
60 000
45 000
110 000
250 000

Ogółem

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XLI/214/10
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Dotacje podmiotowe w 2010 r.
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa instytucji
1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1
921
92109
Gminny Ośrodek Kultury
2
921
92116
Biblioteki
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1
801
80110
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sichów D. i okolic
Ogółem

Kwota dotacji
5
70 000
177 470
325 000
572 470
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Załącznik nr 12
do Uchwały nr XLI/214/10
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Dotacje celowe w 2010 r
Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1

600

60013

Likwidowanie barier - Most na Wiśle

2

600

60014

3

600

60014

4

750

75020

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 066T Pacanów
Oleśnica-grobla na ter. Gm. Rytwiany
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0813T wiśniówka
-Niekrasów
Obsługa Komisji urbanistycznej

5

801

80113

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

6
900
90095 Lokalny System Ostrzeżeń Powodziowych
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1
926
92605 Piłka nożna

Jednostka otrzymująca
dotację
5

Kwota
dotacji
5

Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego

285 000

Starostwo Powiatowe

548 000

Starostwo Powiatowe

227 050

Starostwo Powiatowe
Urząd Miasta i Gminy
Staszów
Starostwo Powiatowe

2 000
44 000

na podstawie uchwały

70 000

1 250

1 177 300

Ogółem
1139

1140
1140

UCHWAŁA NR XLII/220/2010
RADY GMINY W RYTWIANACH
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XLI/214/10 z dnia 26 styczeń 2010 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,
lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) art. 211, art. 212 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 10, ust 2 art. 214, art. 215, art. 217,
art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257,
art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157
poz. 1240/ w związku z art. 121 ust. 4,5 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.
nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala co następuje

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XLI/214/10 Rady Gminy z dnia 26 styczeń
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1
do niniejszej uchwały Załącznik nr 3a do uchwały Nr XLI/214/10 Rady Gminy z dnia 26 styczeń
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2
do niniejszej uchwały Załącznik Nr 4b do uchwały Nr XLI/214/10 Rady Gminy z dnia 26 styczeń
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3
do niniejszej uchwały Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XLI/214/10 Rady Gminy z dnia 26 styczeń
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4
do niniejszej uchwały

§ 1. § 8 pkt 2 uchwały nr XLI/214/10 Rady
Gminy w Rytwianach z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010
rok otrzymuje brzmienie: 1.Dotacje podmiotowe
dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną
kwotę 247 470 zł. 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli,
szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w
wysokości 325 000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr inż. Marek Sadowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/220/2010
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 24 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/220/2010
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 24 lutego 2010 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLII/220/2010
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 24 lutego 2010 r.
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.

Projekt

1.

Program: Europ. Fund.
Rozw. Regionalnego
Priorytet:

2

rozwój lokalnej struktury komunikacyjnej
Projekt: odbudowa i
remont dróg na
terenie gminy Rytwiany
Program:
Priorytet:

Okres
realizacji
zadania

2008-2010

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program

Urzad Gminy

Dział

Rozdział

źródło

600

60016

Działanie:
Projekt: sanitacja rzeki
budowa kanal. R-ny
KŁoda Szczeka Niedziałki

3

2003-2011

Urząd Gminy

900

90001

Program: Rozwój
obszarów Wiejskich
Priorytet:
Działanie:
Projekt Rozbudowa
syst. Segregacji
odpadów komunalnych na terenie Gm.
Rytwiany 2009-2010

4

5

Program: Rozwój
obszarów wiejskich
Priorytet: Jakość życia
na obsz. wiejs, i zróżn.
gosp. wiejskiej
Działanie: odnowa i
rozwój wsi
Projekt: Zagospodarowanie centrum
miejscowości R-ny

2008-2010

Urząd Gminy

Urzad Gminy

900

900

90002

90095

Program: Europ. Fund.
Rozw. Regionalnego
Priorytet: wzr, jakości
infr. społ. oraz inwes.
w dziedz. kulturowe,
turystykę, sport
Działanie:
Projekt: przeb. bud. Na
potrzeby GOK, biblioteki oraz pkt inform.
turystycznej

6

2010

Program: Europejski
Fund. Rozw. Reginaln.
Priorytet wsparcie
innowacyjności,
budowa społeczeństwa informacyjnego
oraz wzrost potencjału
inwestycyjnego
regionu
Działanie: Budowa
infrastrukt. Społecz.
Informacyjnego
Projekt: Informatyzacja
urzędu Gminy

2008-2010

urzad Gminy

Przewidywane nakłady i źródła
finansowania

921

92109

kwota

Wydatki
poniesione
do
31.12.2009 r.

Wydatki w
roku budżetowym 2010

Wartość zadania:

2 084 608

955 965

1 128 643

- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

898 892

419 640

479 252

1 185 716

536 325

649 391

Wartość zadania:
- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

13 650 955
5 227 154

10 523 069
4 645 571

3 032 886
486 583

8 423 801

5 877 498

2 546 303

Wartość zadania:

375 272

375 272

- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

175 272

175 272

200 000

200 000

Wartość zadania:

898 661

35 858

862 803

- środki z budżetu
j.s.t.

398 661

35 858

362 803

- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

500 000

Wartość zadania:

2 547 034

607 087

1 939 947

- środki z budżetu
j.s.t.

1 107 322

337 138

770 184

- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

1 439 712

269 949

1 169 763

Wartość zadania:

190 000

5 200

184 800

- środki z budżetu
j.s.t.

28 500

5 200

23 300

500 000

- środki z budżetu
krajowego
2009-2010

Urząd Gminy

750

75023

- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

161 500

161 500

Planowane wydatki
budżetowe na realizację
zadań programu w
latach 2011-20……
po
2011
2012
2012
rok
rok
roku

95 000
95 000
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Program: Rozwój
obszarów Wiejskich
Priorytet:
Działanie:
Projekt Poprawa
Gospodarki wodnej w
gm. Rytwiany

2009-2010

Urzad gminy

.010

.01095

Program: Rozwój
obszarów Wiejskich
Priorytet:
Działanie:
8

9

Projekt projekty
realizowane w ramach
udziału LGD Dorzecze
Wisły
Program: Europ. Fund.
Rozw. Regionalnego
Priorytet:
rozwój lokalnej struktury komunikacyjnej
Projekt: przebudowa
dróg pow. położ. na
ter. gm. Rytwiany
Ogółem wydatki
majątkowe
- środki z budżetu jst
- środki z budżetu
krajowego
-środki z UE oraz
innych źródeł zagr

2009-2010

2008-2010

Urząd Gminy

Urząd Gminy

900

600

90095

60014

Poz. 1140

Wartość zadania:

420 000

79 676

340 324

- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

252 000

79 676

172 324

Wartość zadania:

781 762

14 762

767 000

- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

264 762

14 762

250 000

Wartość zadania:

3 554 416

382 746

3 171 670

- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

1 785 184

382 746

1 402 438

168 000

168 000

517 000

517 000

1 769 232

1 769 232

24 502 708

12 604 363

11 803 345

95 000

10 137 747

5 920 591

4 122 156

95 000

14 364 961

6 683 772

7 681 189

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLII/220/2010
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 24 lutego 2010 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r

1140
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UCHWAŁA NR XLII/221/2010
RADY GMINY W RYTWIANACH
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 211, art. 212 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust 2,
art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz.1240/
Rada Gminy uchwala co następuje:

zacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2010 r. - otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały Załącznik nr 12 - Dotacje celowe - otrzymuje
brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków
o kwotę 100 000 zł zgodnie z zał. Nr 1

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.

§ 2. Dokonać przeniesie w planie wydatków na kwotę 55 000 zł zgodnie z zał. Nr 2

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

§ 3. Załącznik nr 3a - zadania inwestycyjne
roczne w 2010 r. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z reali-

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr inż. Marek Sadowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/221/2010
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 24 lutego 2010 r.
Zwiększenie dochodów i wydatków
Dział

Rozdział

§

600

60078

2030

600

60078
Razem

4270

Zwiększenie
dochodów
100 000,00

Zwiększenie
wydatków

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
100 000,00 Zakup usług remontowych
100 000,00

100 000,00

Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

Nazwa zadania
inwestycyjnego

4

Wyszczególnienie

rok
budżetowy
2010
(7+8+9+10)

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
dochody
własne jst

kredyty
i pożyczki

7

8

6

1.

400

40002

Rozbudowa ujęcia
wody w Rudzie (dokumentacja)

2

750

75023

zakup komputerów

3

754

75412

Rozbudowa budynku
OSP Święcica

100 000

100 000

4

900

90002

Rozb. systemu segregacji odpadów komun. na terenie Gm.
Rytwiany 2010

375 272

175 272

510 272

310 272

Ogółem

30 000

30 000

5 000

5 000

dotacje i środki
pochodzące
z innych źr.*
9
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

Jednostka org.
realizująca zadanie
środki
lub koordynująca
wymienione
program
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10
11
A.
B.
Urząd Gminy
C.
D.
A.
B.
Urząd Gminy
C.
D.
A.
B.
Urząd Gminy
C.
D.
A. 200 000
B.
Urząd Gminy
C.
D.
200 000
x

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/221/2010
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 24 lutego 2010 r.
Zmiany w planie wydatków
Zmniejszenie
wydatków
45 000,00

Zwiększenie
wydatków

Dział

Rozdział

§

600

60014

6300

801
400

80101
40002

4170
6050

754

75411

6620

10 000,00

754
801

75412
80101

4270
4270

12 000,00
20 000,00

926

92601
Razem

3210

10 000,00
10 000,00

55 000,00

3 000,00
55 000,00

Wyszczególnienie
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst
(Przebudowa odcinka drogi powiatowej Pacanów-Oleśnica –
Grobla)
Wynagrodzenia bezosobowe
Wydatki inwestycyjne (Rozbudowa ujęcia wody w Rudziedokumentacja)
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące
(Zakup samochodu terenowo-rozpoznawczego dla komendy
Powiatowej PSP)
Zakup usług remontowych
Zakup usług remontowych (rozbiórka starej szkoły w m. Sichów
Duży)
Stypendia i zasiłki dla studentów
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLII/221/2010
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 24 lutego 2010 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

1

2

3

4

1.

400

Rozbudowa ujęcia
40002 wody w Rudzie
(dokumentacja)

2

750

75023 zakup komputerów

3

754

75412

900

Rozb.
systemu
segregacji
odpa90002 dów komun. na
terenie Gm. Rytwiany 2010

4
Ogółem

Rozbudowa budynku OSP Święcica

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
rok
dotacje
środki
budżetowy
dochody
kredyty
i środki powymienione
2010
w art. 5 ust. 1
własne jst i pożyczki
chodzące
(7+8+9+10)
z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p.
6
7
8
9
10
A.
A.
B.
B.
30 000
30 000
C.
C.
D.
D.
A.
A.
B.
B.
5 000
5 000
C.
C.
D.
D.
A.
A.
B.
B.
100 000
100 000
C.
C.
D.
D.
375 272

175 272

510 272

310 272

A.
B.
C.
D.

A.200 000
B.
C.
D.
200 000

Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca program
11
Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy
x
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLII/221/2010
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 24 lutego 2010 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
w tym:
w tym:

w tym:
Wydatki jednostek
budżetowych
Nazwa zadania

Dział

Rozdział

1
2
3
I. Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań realizowanych
wspólnie z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego
obsługa komisji
750
75020
urbanistycznej
dowóz
dzieci
niepełnospraw801
80113
nych
Lokalny system
900
90095
ostzrezwń
II. Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań przejętych przez
Gminę do realizacji w drodze
umowy lub porozumienia
Przebudowa
600
60014
drogi powiatowej
III. Dochody i wydatki związane z
pomocą rzeczową lub finansową
realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.
Likwidowanie
barier-Most na 60013
Wiśle
Przebudowa
60014
drogi powiatowej
Przebudowa
drogi powiato- 60014
wej
zakup samochodu terenowo-roz754
75411
poznawczego
Ogółem

Dochody
ogółem

§

Wydatki
ogółem

4

5

2 000,00

1 402 438

wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane

wydatki
związane
z
realizacją
statutowych
zadań

6

7

Dotacje
na
zadania
bieżące

8

2 000,00

2 000

44 000,00 44 000,00

44 000,00

1 250,00

1 402 438

Wydatki
bieżące

1 250,00

Wydatki na
programy
ŚwiadfinansoWydatki
Wydatki
czenia na
wane z
z tytułu
na
rzecz
udziałem
poręczeń
obsługę
osób
środków, o
i
długu
fizyczktórych
gwaran(odsetki)
nych
mowa w
cji
art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
9
10
11
12

Wydatki
majątkowe

13

inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

14

15

16

1 250,00

3 171 670

3 171 670

3 171 670

285 000,00

285 000,00 zł

285 000,00

503 000,00

503 000,00 zł

503 000,00

227 050,00

227 050,00 zł

227 050,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

4 243 970

wniesiezakup i
nie
objęcie wkadów
akcji i do spółek
udziaprawa
łów
handlowego

47 250

47 250

4 196 720,00 4 196 720,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLII/221/2010
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 24 lutego 2010 r.
Dotacje celowe w 2010 r.
Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1

600

60013

2

600

60014

3

600

60014

4

750

75020

5

754

75411

5

801

80113

Likwidowanie barier - Most na Wiśle
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 066T Pacanów
Oleśnica - grobla na ter. Gm. Rytwiany
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0813T wiśniówka Niekrasów
Obsługa Komisji urbanistycznej
zakup samochodu terenowo-rozpoznawczego dla Komendy
Powiatowej PSP
Dowóz dzieci niepełnosprawnych

6
900
90095 Lokalny System Ostrzeżeń Powodziowych
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1
926
92605 Piłka nożna
Ogółem
1141

Jednostka otrzymująca
dotację
5

Kwota
dotacji
5

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

285 000

Starostwo Powiatowe

503 000

Starostwo Powiatowe

227 050

Starostwo Powiatowe

2 000

Starostwo Powiatowe

10 000

Urząd Miasta i Gminy Staszów
Starostwo Powiatowe
na podstawie uchwały

44 000
1 250
70 000
1 142 300
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UCHWAŁA NR 14/2010
RADY GMINY ZAGNAŃSK
z dnia 19 stycznia 2010 r.
w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie
na terenie gminy Zagnańsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) po
przedłożeniu przez Wójta Gminy Zagnańsk

Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na
terenie gminy Zagnańsk, Rada Gminy w Zagnańsku, po stwierdzeniu zgodności zmiany Nr 3
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk,
uchwala co następuje:

DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
Rozdział 1
Ustalenia wprowadzające
§ 1.1. Uchwaleniu podlega Zmiana Nr 3 w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie, na terenie gminy Zagnańsk, zwana dalej „zmianą planu”.
2. Zmiana planu obejmuje teren położony
w granicach określonych w załączniku graficznym na terenie sołectwa Zachełmie, o którym
mowa w Uchwale 116/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia z dnia 26 sierpnia 2008 r., w
sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany
Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Zachełmie, na terenie
gminy Zagnańsk,
3. Części składowe zmiany planu stanowią:
1) Treść niniejszej uchwały,
2) Zał. Nr 1 - Rysunek Zmiany nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie gminy
Zagnańsk – „Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu; skala 1:500”,
3) Zał. Nr 2 – Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu planu,
4) Zał. Nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy w
Zagnańsku w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
4. Do zmiany planu dołączone zostały, jako
odrębne opracowania nie podlegające uchwaleniu:

1) Prognoza oddziaływania Zmiany Nr 3 w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie, na terenie
gminy Zagnańsk na środowisko przyrodnicze,
2) Prognoza skutków finansowych uchwalenia
Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie, na terenie gminy Zagnańsk.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) zmianie planu – rozumie się przez to Zmianę
Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na
terenie gminy Zagnańsk,
2) rysunku zmiany planu – rozumie się przez to
rysunek opracowany na mapie zasadniczej w
skali 1:500, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu
05 listopada 1998 r. i zaewidencjonowanej
pod nr 2209/21/98, stanowiący Załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały,
3) ustawie – rozumie się przez to przepisy
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),
4) działce budowlanej - rozumie się przez to
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu,
której wielkość cechy geometryczne, dostęp
do drogi publicznej oraz wyposażenie w
urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych
wynikające z odrębnych przepisów i aktów
prawa miejscowego,
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5) intensywności zabudowy terenu (działki budowlanej) - rozumie się przez to wskaźnik definiowany jako stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków
zlokalizowanych na danym terenie (działce
budowlanej) do powierzchni tego terenu;
powierzchnię budynku liczy się w obrysie
ścian zewnętrznych lub, w przypadku kondygnacji poddasza, w obrysie stropodachu na
wysokości 1,0 m od poziomu podłogi,
6) powierzchni biologicznie czynnej - należy
przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę
powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50 % sumy powierzchni tarasów i
stropodachów o powierzchni nie mniejszej
niż 10,0 m2 urządzonych jako stałe trawniki
lub kwietniki na podłożu zapewniającym im
naturalną wegetację,
7) liniach rozgraniczających - należy przez to
rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania,
8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy
przez to rozumieć wyznaczone na działce linie określające najmniejszą, dopuszczalną
odległość zewnętrznego lica ściany budynku
od ulicy, ciągu pieszego, granicy działki lub
innego obiektu, zgodnie z rysunkiem planu,
bez wysuniętych poza ten obrys schodów,
okapów, otwartych ganków oraz balkonów,

Poz. 1142

które mogą maksymalnie wykraczać poza tę
linie 1,5 m,
9) dostępie do drogi publicznej – należy przez
to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi
albo przez drogę wewnętrzną,
10) przeznaczeniu podstawowym – należy przez
to rozumieć planowany rodzaj użytkowania
terenu, który przeważa w min. 70 % na danym terenie wraz z elementami zagospodarowania towarzyszącego, związanego bezpośrednio z funkcją terenu,
11) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez
to rozumieć rodzaj użytkowania inny niż
podstawowy, który nie stanowi więcej niż
30 % na danym terenie wydzielonym liniami
rozgraniczającymi,
12) zabudowie pensjonatowej – należy przez to
rozumieć zabudowę mieszkaniową, w której w
obrębie budynku mieszkalnego dopuszcza się
wydzielenie, oprócz lokalu mieszkalnego, pokoi
gościnnych przeznaczonych dla turystów,
13) usługach komercyjnych podstawowych – rozumie się przez to usługi i urządzenia usługowe
w zakresie: handlu detalicznego, gastronomii,
turystyki i rekreacji, finansów i ubezpieczeń,
edukacji, administracji gospodarczej, obsługi
komunikacji gabinetów lekarskich, optycznych
i protetycznych, pralni, kwiaciarni oraz drobnego rzemiosła realizowane w obiektach mieszkalnych lub wolnostojących.

Rozdział 2
Zakres przedmiotowy oraz cel opracowania planu
§ 3.1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu
są zagadnienia określone w art. 15 ust. 2 ustawy
oraz w art. 15 ust. 3 ustawy, tj. tereny wymagające scaleń i podziału nieruchomości.
2. W zmianie planu uwzględniono uwarunkowania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych oraz z ustaleń
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk.
3. Przy wydawaniu na podstawie ustaleń
zmiany planu rozstrzygnięć administracyjnych,
których przedmiotem jest sposób zagospodarowania terenów, należy uwzględniać łącznie:
1) wymogi wynikające z ustaleń zmiany planu,
w tym:
a) warunki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego, krajobrazu i ładu przestrzennego,
b) ogólne zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy,
c) przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów,

d) ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej,
2) wymogi wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów prawa
miejscowego.
§ 4. Rysunek zmiany planu zawiera:
1. oznaczenia literowe i cyfrowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi,
2. oznaczenia będące ustaleniami zmiany planu, w tym w szczególności:
a) linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§ 5. Zamierzeniem ustaleń zmiany planu
jest uwzględnienie zasady zrównoważonego
rozwoju i zapewnienie integracji wszelkich działań podejmowanych w jego granicach, w celu:
1. Ochrony interesu publicznego,
2. Zapewnienia warunków przestrzennych dla
poprawy zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,
3. Łagodzenia konfliktów pomiędzy użytkownikami przestrzeni.
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Rozdział 3
Ogólne ustalenia realizacyjne
§ 6.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
uchwale stanowią podstawę do określenia sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu objętego zmianą planu.
2. Ustalenia ogólne zmiany planu wraz z
ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi, poszczególnych terenów i infrastruktury technicznej, stanowią integralną część ustaleń zmiany
planu. Pominięcie lub wybiórcze stosowanie
poszczególnych ustaleń, powoduje niezgodność
z niniejszą zmianą planu.
3. Zmiana przepisów szczególnych związanych z treścią ustaleń zmiany planu nie powoduje potrzeby zmiany tych ustaleń, jeżeli w sposób
oczywisty daje się je dostosować do nowego stanu
prawnego, bez uszczerbku dla ich istoty.
§ 7.1. Na terenie objętym zmianą planu,
sposób usytuowania nowych obiektów i urządzeń budowlanych, pozostawia się do uściślenia
w postępowaniu administracyjnym w sprawie
wydania pozwolenia na budowę, z zachowaniem
wymogów wynikających z przepisów odrębny
oraz Norm Polskich, mających odniesienie do
określonego w zmianie planu, sposobu użytkowania terenu w oparciu o skonkretyzowany
wniosek inwestorski.
2. Jako zgodne ze zmianą planu uznaje się
wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz tere-

nów urządzeń budowlanych związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej, o
których mowa w rozdziale 10 działu II, stosownie
do warunków wynikających ze szczegółowych
rozwiązań technicznych.
§ 8. Na obszarze objętym ustaleniami
zmiany planu, z wyłączeniem terenów lasów
dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych dla potrzeb
lokalnych z zakresu:
1. zaopatrzenia w wodę,
2. odprowadzania ścieków,
3. zaopatrzenia w energię elektryczną,
4. zaopatrzenia w gaz i ciepło oraz telekomunikację,
§ 9. Dla całego obszaru objętego zmianą
planu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i
przeciwdziałania poważnym awariom ustala się:
1. Pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów
przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami
szczególnymi, przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę,
2. Wyposażenie nowo projektowanych przewodów wodociągowych w hydranty zewnętrzne,
zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
3. Teren znajduje się w zasięgu istniejących
syren alarmowych.

DZIAŁ II.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania
§ 10.1. Stosuje się następujące symbole
identyfikujące tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi, wskazanymi na rysunku zmiany
planu:
1) MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) MNPx – tereny zabudowy pensjonatowej,
rekreacyjnej z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wymagające
scalenia i podziału nieruchomości,
3) US – tereny sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku,
4) KDW1 – teren projektowanej drogi wewnętrznej,
5) KD-D1 – teren projektowanej drogi dojazdowej,
6) KD-D2 – teren istniejącej drogi dojazdowej,

7) ZZ – teren łąk i doliny rzecznej,
8) 01WS – teren istniejącego zbiornika wód
powierzchniowych,
9) 02WS – teren cieku wodnego,
10) ZL – tereny lasów.
2. Określa się wyposażenie terenu w następujące systemy infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenia w wodę,
2) odprowadzenia ścieków,
3) zaopatrzenia w gaz,
4) zasilania energetycznego,
5) telekomunikacji,
6) gospodarki odpadami,
7) zaopatrzenia w ciepło.
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Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 11.1. Dla obszaru objętego zmianą planu
ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego zgodnie z ustanowionymi odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz ustaleniami określonymi w przepisach niniejszego paragrafu.
2. Realizacja nowych budynków, budowa
ogrodzeń i obiektów małej architektury powinna
uwzględniać warunki i zasady określone w niniejszym paragrafie oraz ustalenia dotyczące
parametrów i wskaźników określone w Rozdziale 6
niniejszego działu,
3. Utrzymanie podstawowych elementów
rozplanowania i kompozycji przestrzennej,
tj. nieprzekraczalne linie zabudowy oraz charakter zabudowy.
4. Ujednolicenie charakteru i wysokości
zabudowy zgodnie z dalszymi przepisami niniejszej uchwały.

5. Rozwiązania architektoniczne dla realizacji i rozbudowy budynków ogrodzeń i obiektów małej architektury w obrębie działki budowlanej należy kształtować w sposób ujednolicony,
aby uniknąć powstawania elementów dysharmonijnych, pogarszających odbiór wizualny,
przy czym:
1) zaleca się stosowanie materiałów tradycyjnych, naturalnych w szczególności takich jak:
dachówka, kamień, cegła, drewno,
2) zaleca się stosowanie odcieni czerwieni, zieleni, brązu i szarości na pokryciach dachowych,
3) dopuszcza się stosowanie cegły klinkierowej
w elewacjach i ogrodzeniach,
4) ogrodzenie działek:
a) zalecana wysokość ogrodzenia działki do
1,8 m,
b) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych
od strony dróg publicznych.

Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 12. W zakresie ochrony środowiska
obowiązują następujące zasady:
1) zakaz przekraczania dopuszczalnych norm
hałasu,
2) ograniczenie uciążliwości lokalizowanych
obiektów do terenu, do którego odnosi się
tytuł prawny na podstawie udokumentowania zasięgu uciążliwości,
3) zakaz budowy ujęć wód podziemnych do
celów nie związanych z zaopatrzeniem w
wodę ludności lub produkcją żywności,
4) ochrona istniejących zadrzewień i zakrzewień
oraz sukcesywne wprowadzanie nowych zadrzewień w celu ochrony walorów krajobrazowych i ochrony gleb przed erozją,
5) w celu zachowania obudowy biologicznej
cieków wodnych wprowadza się zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych innych
niż urządzenia wodne, urządzenia infrastruktury drogowej, urządzenia infrastruktury
technicznej w odległości mniejszej niż 10,0 m
od linii brzegowej cieków wodnych,
6) bezwzględna ochrona przed osuszaniem
małych i okresowych zbiorników wodnych,
rozwijanie tzw. małej retencji,
7) stabilizacja przepływów cieków wodnych
poprzez właściwą gospodarkę w obszarach
źródliskowych i podnoszenie retencyjności
obszaru, prowadzenie regulacji cieków
przede wszystkim metodami biologicznymi, z

ograniczeniem prostowania i skracania ich
biegu.
§ 13.1. Teren objęty ustaleniami zmiany
planu położony jest w obrębie wielkoprzestrzennego systemu ochrony przyrody województwa
świętokrzyskiego, który na terenie objętym
zmianą planu tworzy Suchedniowsko-Oblęgorski
Obszar Chronionego Krajobrazu, w obrębie którego wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z
wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy
urządzeń wodnych;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych,
jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
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4) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych.
2. W zakresie czynnej ochrony ekosystemów na terenie OChK ustala się:
1) zachowanie i ochronę zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych,
utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków;
2) zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych,
polan wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do
ich uproduktywnienia lub też sukcesji;
3) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
4) zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
5) ochrona stanowisk chronionych gatunków
roślin, zwierząt i grzybów;
6) szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie
ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne;
7) zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej.
§ 14. Ustala się dopuszczalny poziom hałasu w rozumieniu przepisów art. 113 ust. 2 w związku z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst z 2008 r.
Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zmianami), dla terenów
oznaczonych w zmianie planu symbolem MN1,
MNPx, US przypisuje się dopuszczalny poziom
hałasu jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
§ 15. Na całym obszarze objętym zmianą
planu wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu jest
obowiązkowy za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji.
§ 16.1. Z uwagi na położenie terenu zmiany planu w obszarze o wysokich zasobach w
wody podziemne – obszar Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP Nr 414 „ZAGNAŃSK”
planowane na tym terenie budownictwo uwa-

Poz. 1142

runkowane jest niedopuszczeniem do pogorszenia bardzo dobrej jakości wód podziemnych i
poprawą jakości wód powierzchniowych, co w
szczególności nakłada obowiązek uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i zakaz bezpośredniego zrzutu ścieków do wód powierzchniowych i gleby. Ponadto ustala się:
1) zakaz budowy ujęć wód podziemnych do
celów nie związanych z zaopatrzeniem w
wodę ludności lub produkcją żywności,
2) zakaz prowadzenia rurociągów transportujących substancje chemiczne mogące zanieczyścić wody podziemne,
3) nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed przenikaniem zanieczyszczeń do
wód podziemnych.
2. Dla części terenu objętego planem objętym strefą ochronną Ujęcia Komunalnego w
Zagnańsku ustanowioną decyzją Wojewody Kieleckiego z dnia z dnia 21 stycznia 1981r., znak:
RLS.V.WP-7211/108/79 wprowadza się następujące ograniczenia, zakazy i nakazy:
a) zakaz lokalizacji nowych ujęć w zasięgu całej
formacji geologicznej tj. w utworach triasu,
permu i dewonu w górnym biegu rzeki Bobrzy
po obu jej stronach na odcinku od Zagnańska i
Zachełmia do Samsonowa,
b) zakaz zanieczyszczania środkami chemicznymi wód i gleby,
c) ograniczenie lokalizacji nowych budynków i
gospodarstw do minimum i pod warunkiem,
że szamba i szczelne pojemniki na ścieki będą wykonane równocześnie z budynkami,
d) ograniczenie stosowania nawozów sztucznych do ilości 130 kg/ha oraz zakaz stosowania środków ochrony roślin z grupy DDT,
e) zastrzega się prawo wprowadzenia dodatkowych zakazów i ograniczeń w razie zaistnienia ku temu potrzeby.
3. Obszar objęty planem położony jest częściowo w terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi od rzeki Bobrzy - zgodnie z rysunkiem planu (teren oznaczony symbolem ZZ).
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 3
wprowadza się zakaz budowy kubaturowych
obiektów budowlanych.

Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 17. Na terenie objętym ustaleniami
zmiany planu nie występują obiekty wpisane do

rejestru i ewidencji zabytków oraz stanowiska
archeologiczne.
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Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej
§ 18. W zakresie potrzeb wynikających z kształtowania przestrzeni publicznej zmiana planu nie
wymaga ustaleń.
Rozdział 6
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.
§ 19. Dla terenów, wydzielonych liniami
rozgraniczającymi na obszarze opracowania
zmiany planu, oznaczonych na rysunku zmiany
planu, ustala się następujące warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1. Warunkiem realizacji zabudowy na działce
jest uregulowany dostęp tej działki do drogi
publicznej, bezpośrednio, poprzez projektowaną drogę wewnętrzną lub służebność,
2. Warunkiem realizacji zabudowy jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z
przepisami odrębnymi.
§ 20.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem MN1 – teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala
się:
1) przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi komercyjne podstawowe,
b) budynki gospodarcze i garaże,
c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1
ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio
przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od
granicy działki,
2) wskaźnik intensywności zabudowy nie może
przekraczać 0,4,
3) wielkość powierzchni biologicznie czynnej
min. 30 % powierzchni działki.
3. Dla terenu MN1 ustala się następujące
zasady kształtowania zabudowy:
1) ograniczenie wysokości budynków mieszkalnych i usługowych do 2 kondygnacji nadziemnych,
2) dopuszcza się budowę budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej,
3) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych nie może być większa niż 11,0 m ponad
średni poziom terenu,

4) wysokość budynków gospodarczych lub garaży – 1 kondygnacja nadziemna, przy czym nie
więcej niż 7,0 m ponad średni poziom terenu,
5) geometria dachów głównych brył budynków
– dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia
połaci dachowych 350 do 500 z możliwością
wprowadzenia naczółków,
6) dopuszcza się budowę dachów jednospadowych o nachyleniu połaci dachowych min.
200 na budynkach gospodarczych i garażach,
jedynie w przypadku lokalizacji takiego budynku bezpośrednio przy granicy działki lub
w odległości 1,5 m metra od granicy działki,
7) zakazuje się realizowania obiektów budowlanych z dachem płaskim, pulpitowym, kopertowym, uskokowym i asymetrycznym,
8) w celu zapewnienia właściwej obsługi parkingowej ustala się min. 1 miejsce parkingowe na działce przeznaczonej pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.
9) nieprzekraczalna linia zabudowy 5,0 m od
projektowanej drogi wewnętrznej, 6,0 m od
projektowanej drogi dojazdowej oraz 12,0 m
od terenów leśnych.
4. Dopuszcza się podział działek na nieruchomości budowlane, na następujących zasadach:
1) każda nieruchomość budowlana powinna
mieć dostęp do drogi publicznej – bezpośrednio lub poprzez drogę wewnętrzną,
2) kąt zawarty pomiędzy granicami działki a
granicą drogi wewnętrznej powinien być
zbliżony do kąta prostego,
3) powierzchnia nowo wydzielonych nieruchomości budowlanych (działek budowlanych)
położonych w terenach MN1 nie może być
mniejsza niż 800 m2,
4) wymieniona w pkt 5 niniejszego ustępu minimalna wielkość działek nie obowiązuje w
przypadku dokonywania podziałów pod drogę wewnętrzną lub dojazdową oraz mających
na celu regulację stanu faktycznego na gruncie, a także podziałów mających na celu powiększenie działek sąsiednich.
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§ 21.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem MNPx – tereny zabudowy pensjonatowej, rekreacyjnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wymagające scalenia i podziału, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa pensjonatowa,
b) budynki rekreacji indywidualnej,
c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) jako przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi komercyjne podstawowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych, jak
również w budynkach wolnostojących,
b) usługi publiczne,
c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej,
d) budynki gospodarcze,
e) garaże,
f) parkingi wiązane z funkcją podstawową
oraz funkcją dopuszczalną,
g) ogrody,
h) zieleń urządzona i zadrzewienia.

4)
5)

6)

7)
8)

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1
ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej rozbudowy i przebudowy, z zastrzeżeniem ust. 3,
2) obiekty gospodarcze i garaże mogą być realizowane jako dobudowane do istniejących
budynków lub wolnostojące,
3) w granicach terenów oznaczonych symbolem MNPx, obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w układzie szeregowym,
4) obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących
obiektów wytwórczości i rzemiosła produkcyjnego,
5) wskaźnik intensywności zabudowy nie może
przekraczać 0,4,
6) wielkość powierzchni biologicznie czynnej
min. 30 % powierzchni działki.
3. W terenach MNPx ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) ograniczenie wysokości budynków do 3 kondygnacji nadziemnych z możliwością adaptacji poddasza na cele użytkowo mieszkalne
(wysokość górnej granicy elewacji frontowej
– do 8,0 m.),
2) zaleca się stosowanie zwartej, prostej bryły
budynku w rzucie prostokąta,
3) wysokość budynku mieszkalnego do kalenicy
dachu nie może być większa niż 15,0 m, biorąc przede wszystkim pod uwagę kontekst

9)
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otoczenia i sąsiadującą zabudowę, w taki
sposób by tworzyły uporządkowaną i świadomą kompozycję urbanistyczną,
wysokość budynku gospodarczego lub garażu
– do 1 kondygnacji nadziemnej, przy czym nie
więcej niż 7,0 m ponad średni poziom terenu,
dachy nowobudowanych oraz nadbudowywanych i przebudowywanych budynków należy wznosić jako dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych 300 do 500 z
możliwością wprowadzenia przyczółków i
naczółków,
przy użytkowym poddaszu doświetlenie jego
pomieszczeń lukarnami nie może zajmować
więcej niż połowę długości połaci dachowej
a zadaszenie nad lukarnami winno być dwuspadowe, dopuszcza się doświetlenie budynków oknami połaciowymi,
zakazuje się realizowania obiektów z dachem
płaskim, pulpitowym, kopertowym, uskokowym i asymetrycznym,
wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe zakończenie ścian, osadzanie lusterek w elewacji,
dopuszcza się podpiwniczenie budynku, przy
czym wysokość podpiwniczenia nie może
być większa niż 1,3 m ponad średni poziom
terenu. Podpiwniczenie wyższe niż 1,3 m należy traktować jako kondygnacja.
4. Zasady scalenia i podziału określa § 31.

§ 22.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem US – tereny
sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku ustala
się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty rekreacji ogólnodostępne i indywidualne,
b) obiekty sportowe ogólnodostępne i indywidualne,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi komercyjne związane z użytkowaniem podstawowym,
b) obiekty gospodarcze związane z przeznaczeniem podstawowym,
c) zieleń o funkcjach izolacyjnych,
d) drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne,
parkingi, ścieżki rowerowe,
e) terenowe urządzenia sportu i rekreacji,
f) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej,
g) zieleń urządzona i zakrzewienia.
2. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów US:
1) nie dopuszcza się lokalizacji budynków
mieszkalnych,
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2) minimalna wielkość działek przy dokonywaniu podziałów geodezyjnych 1000 m2,
3) wskaźnik intensywności zabudowy nie może
przekraczać 0,2,
4) w obrębie nowo zabudowywanych działek
powierzchni biologicznie czynna powinna
stanowić co najmniej 50 % powierzchni tych
działek,
5) obsługę parkingową nowych obiektów oraz
place manewrowe należy zapewnić w granicach działki, do której użytkownik posiada tytuł prawny,
6) wyposażenie w urządzenia techniczne i budowlane należy zapewnić zgodnie z wymogami przepisów szczególnych,
7) forma architektoniczna budynków użyteczności indywidualnej powinna spełniać następujące wymagania:
a) zakazuje się realizowania obiektów z dachem płaskim, pulpitowym, kopertowym,
uskokowym i asymetrycznym,
b) wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe
zakończenie ścian, osadzanie lusterek w
elewacji.
§ 23. Dla terenu oznaczonego symbolem
KDW1 – projektowana droga wewnętrzna, ustala
się następujące parametry techniczne:
1) szerokość
w liniach
rozgraniczających
zmienna, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
2) szerokość jezdni min. 3,0 m,
3) chodniki jednostronne min. 1,5 m, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się chodniki o węższej szerokości,
4) linia zabudowy min. 4,0 m mierzona od granicy linii rozgraniczających,
5) w pasie drogowym dopuszcza się realizację
ścieżek i tras rowerowych.
§ 24. Dla terenu oznaczonego symbolem
KD-D1 - projektowana droga klasy dojazdowej,
ustala się następujące parametry techniczne:
1) szerokość
w liniach
rozgraniczających
zmienna, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
2) szerokość jezdni min. 3,0 m,
3) chodniki obustronne lub jednostronne min.
1,5 m, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się chodniki o węższej
szerokości,
4) linia zabudowy min. 6,0 m mierzona od linii
rozgraniczających,
5) w pasie drogowym dopuszcza się realizację
ścieżek i tras rowerowych.
§ 25. Dla terenu oznaczonego symbolem
KD-D2 - istniejąca droga klasy dojazdowej, ustala się następujące parametry techniczne:
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1) szerokość
w liniach
rozgraniczających
zmienna, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
2) szerokość jezdni min. 3,0 m,
3) chodniki obustronne lub jednostronne min.
1,5 m, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się chodniki o węższej
szerokości,
4) linia zabudowy min. 6,0 m mierzona od linii
rozgraniczających,
5) w pasie drogowym dopuszcza się realizację
ścieżek i tras rowerowych.
§ 26.1. Dla terenów oznaczonych symbolem 01WS – tereny istniejącego zbiornika wód
powierzchniowych, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zbiornika
wód powierzchniowych,
2) przeznaczenie dopuszczalne: ochrona przeciwpowodziowa, zwiększenie retencji obszaru, sporty wodne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, pomosty do cumowania łodzi, urządzenia wodne.
§ 27.1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZZ – tereny łąk i doliny rzecznej (okresowo
zagrożone na niebezpieczeństwo powodzi), ustala się:
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny doliny
rzek i cieków,
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleń urządzona i nieurządzona,
b) tereny rolne,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) drogi i ciągi komunikacyjne,
e) szlaki piesze i ścieżki rowerowe.
2. W terenach określonych w ust. 1 zabrania się wykonywania robót oraz czynności, które
mogą utrudnić ochronę przed powodzią, a w
szczególności:
1) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem
plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji
wód oraz roślinności stanowiącej element
zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub
służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk,
2) zmiany ukształtowania terenu, składowania
materiałów oraz wykonywania innych robót,
z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub
utrzymywaniem wód,
3) obowiązuje zakaz budowy kubaturowych
obiektów budowlanych
§ 28.1. Dla terenów oznaczonych symbolem 02WS – teren cieku wodnego, dla którego
ustala się:
1) Przeznaczenie podstawowe – cieki wodne,

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9859 –

2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zbiorniki wodne,
b) infrastruktura techniczna.
2. W terenach określonych w ust. 1 zabrania się wykonywania robót oraz czynności, które
mogą utrudnić ochronę przed powodzią, a w
szczególności:
a) wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych,
b) zmiany ukształtowania terenu, składowania
materiałów oraz wykonywania innych robót,
z wyjątkiem robót związanych z regulacją
cieków wodnych.
§ 29.1. Ustala się przeznaczenie terenów
oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL –
tereny lasów:
1) Przeznaczenie podstawowe: tereny leśne,
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2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty obsługi gospodarki leśnej,
b) drogi dojazdowe,
c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej, ciągi piesze i drogi dojazdowe, szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe,
d) obiekty małej architektury służące turystyce.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów ZL:
1) obowiązują przepisy szczególne dotyczące
lasów ochronnych,
2) zakazuje się prowadzenia wszelkich działań,
które mogłyby zagrażać funkcjom ochronnym lasów,
3) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z
planami urządzenia lasu.

Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie przepisów szczególnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
§ 30.1. Na obszarze objętym ustaleniami
zmiany planu występują tereny chronione na
podstawie przepisów szczególnych, tj. Suchedniowsko-Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu, stanowiący otulinę SuchedniowskoOblęgorskiego Parku Krajobrazowego, w obrębie którego obowiązują zakazy zgodnie z § 13.

2. Na terenie objętym ustaleniami zmiany
planu tereny górnicze nie występują.
3. Tereny zagrożone osuwaniem się mas
ziemnych – nie występują
4. Tereny zagrożone niebezpieczeństwem
powodzi – zgodnie z § 16 ust. 3 i 4.

Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 31.1. Ustala się następujące zasady przeprowadzania scaleń i podziału nieruchomości:
1) scalenia i podziały należy przeprowadzić
procedurą przewidzianą ustawą o gospodarce nieruchomościami,
2) w przypadku objęcia podziałem terenów
oznaczonych symbolami MNPx należy zachować następujące zasady przy podziale
nieruchomości:
a) każda działka powinna mieć dostęp do
drogi publicznej,
b) kąt zawarty pomiędzy granicami działki
dochodzącymi do drogi publicznej a granicą tej drogi powinien być zbliżony do
kąta prostego,

c) szerokość frontu działek powinna być nie
mniejsza niż 16,0 m.
d) powierzchnia nowo wydzielonych działek
położonych w terenach MNPx nie może
być mniejsza niż 800 m2,
2. Wymienione w ust. 1 pkt 2 minimalne
wielkości działek nie obowiązują w przypadku
dokonywania podziałów pod drogi, ulice, place
oraz mających na celu regulację stanu faktycznego na gruncie, a także podziałów mających na
celu powiększenie działek macierzystych, przy
czym pozostała po podziale część działki nie może mieć mniejszej powierzchni niż wymienione
ust. 1 pkt 2.
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Rozdział 9
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczania w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 32.1. W obrębie obszaru objętego zmianą planu wprowadza się zakaz budowy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko dla których sporządzenie raportu
oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne
za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej i komunikacji.

2. W zakresie ograniczania uciążliwości
obiektów obowiązuje nakaz podłączenia obiektów
mieszkalnych i usługowych, będących w zasięgu
obsługi sieci kanalizacji sanitarnej, w przypadku
kiedy taka sieć zostanie wybudowana.

Rozdział 10
Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 33.1. W zakresie zaopatrzenia w wodę,
ustala się: obszar objęty zmianą planu przewiduje się zasilić w wodę z istniejącej sieci wodociągowej poprzez jej rozbudowę, na warunkach
zarządcy sieci.
2. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarno-bytowych, ustala się:
1) Docelowo ścieki sanitarno-bytowe z obszaru
zmiany planu należy odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez zarządzającego siecią,
2) Do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
dopuszcza się budowę indywidualnych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych (budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego lub indywidualnej
oczyszczalni ścieków).
3. W zakresie odprowadzania wód opadowych, ustala się: odprowadzenie wód opadowych z terenów zabudowy powierzchniowo do
istniejących rowów otwartych, w przypadku ich
braku powierzchniowo na teren własnej działki.
4. W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala się:
1) Rozwiązania indywidualne w oparciu o gaz
butlowy propan–butan.
2) Przewiduje się realizację programu gazyfikacji sołectwa Zachełmie.
3) Dopuszcza się zastosowanie gazu ziemnego
do celów grzewczych dla odbiorców indywidualnych.
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ustala się:
1) Zasilanie terenu objętego zmianą planu z
istniejących i projektowanych sieci niskiego
napięcia poprzez jej budowę oraz rozbudowę
i przebudowę na warunkach określonych
przez właściciela sieci.

2) Budowa nowych oraz rozbudowa i przebudowa istniejących sieci rozdzielczych preferowana jest w wykonaniu kablowym z
uwzględnieniem ust. 1.
3) W celu ochrony przed promieniowaniem
elektromagnetycznym, ustala się dla budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi odległość min. 3,0 m od osi linii elektromagnetycznej niskiego napięcia.
6. W zakresie łączności telekomunikacyjnej, ustala się:
1) Usługi telekomunikacji mogą świadczyć
wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych.
2) Na obszarze objętym planem dopuszcza się
lokalizację obiektów z urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej. Obowiązuje
zakaz budowy telefonii komórkowej.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło, ustala
się: W systemie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje
się rozwiązania oparte na paliwach stałych i ekologicznych (gaz, energia elektryczna, olej opałowy, itp.). Dla kotłowni opalanych olejem opałowym zbiorniki z tym medium grzewczym należy
posadowić w szczelnych wannach plastikowych
lub stalowych z uwagi na ochronę wód powierzchniowych i podziemnych.
8. W zakresie gospodarki odpadami stałymi, ustala się: W zakresie gospodarowania odpadami stałymi ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem Urzędu Gminy lub na zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów i wywóz ich na
wysypisko odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów u źródła ich powstawania.
9. W zakresie komunikacji ustala się warunki i zasady: zgodnie z § 23, 24 i 25.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9861 –

Poz. 1142

Rozdział 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów
§ 34. Do czasu zabudowy i zagospodarowania terenów objętych planem zagospodarowania przestrzennego na cele określone w § 10

pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu
bez dopuszczenia zabudowy tymczasowej.

Rozdział 12
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
§ 35. W celu naliczenia opłaty, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się

stawkę procentową wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 7 %.

DZIAŁ III.
Ustalenia końcowe
Rozdział 1
Przepisy uzupełniające
Rozdział 2
Przepisy końcowe
§ 36. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów
handlowych powyżej 2000 m2 powierzchni
sprzedaży na całym obszarze opracowania.
§ 37. Teren objęty ustaleniami zmiany planu nie wymagał uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami).
§ 38. Dla terenu objętego Zmianą Nr 3 tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie

na terenie gminy Zagnańsk, uchwalonego
Uchwałą Nr 9/2007 Rady Gminy w Zagnańsku z
dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie Gminy Zagnańsk
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2007 Nr 75,
poz. 1161).
§ 39. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Zagnańsk.
§ 40. Uchwała obowiązuje po upływie
30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Justyna Ślewa
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr 14/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 19 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr 14/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 19 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie
na terenie gminy Zagnańsk.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Zagnańsku w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk.
Uwagi do zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na
terenie gminy Zagnańsk nie wpłynęły.
Załącznik nr 3
do Uchwały nr 14/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 19 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie,
na terenie gminy Zagnańsk.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Zagnańsku w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich
finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami) po zapoznaniu się z
projektem zmiany Nr 3 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Zachełmie, na terenie gminy Zagnańsk, Rada
Gminy postanawia, co następuje:
1. Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej wynikające z przedstawionego

Radzie Gminy w Zagnańsku projektu zmiany
Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie, na
terenie gminy Zagnańsk będą realizowane
zgodnie ze Strategią rozwoju gminy Zagnańsk,
2. Finansowanie inwestycji ze środków budżetu
gminy – środki własne gminy i pozyskane
fundusze zgodnie z przepisami odrębnymi.
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UCHWAŁA NR 15/2010
RADY GMINY ZAGNAŃSK
z dnia 19 stycznia 2010 r.
w sprawie Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów oraz
zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) po
przedłożeniu przez Wójta Gminy Zagnańsk
Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego sołectwa Kaniów oraz
zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk, Rada Gminy
w Zagnańsku, po stwierdzeniu zgodności zmiany
2 i 7 ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk ze zmianami, uchwala co następuje:
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DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
Rozdział 1
Ustalenia wprowadzające
§ 1.1. Uchwaleniu podlega Zmiana Nr 2 w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów oraz zmiana Nr 7 w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk, na terenie
gminy Zagnańsk, zwana dalej „zmianą planu”.
2. Zmiana planu obejmuje teren położony
w granicach określonych w załączniku graficznym na terenie sołectwa Kaniów oraz sołectw
Chrusty i Zagnańsk, o którym mowa w Uchwale
65/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia z dnia
18 czerwca 2008 r., w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Zmiany Nr 2 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Kaniów oraz zmiany Nr 7 dla sołectw Chrusty i
Zagnańsk, na terenie gminy Zagnańsk,
3. Części składowe zmiany planu stanowią:
1) Treść niniejszej uchwały,
2) Zał. Nr 1 - Rysunek Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów oraz zmiana Nr 7 w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na
terenie gminy Zagnańsk – „Przeznaczenie i
zasady zagospodarowania terenu; skala
1:1000”,
3) Zał. Nr 2 – Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu zmiany planu,
4) Zał. Nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy w
Zagnańsku w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
4. Do zmiany planu dołączone zostały, jako
odrębne opracowania nie podlegające uchwaleniu:
1) Prognoza oddziaływania Zmiany Nr 2 w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów oraz zmiana
Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk, na terenie gminy Zagnańsk na środowisko przyrodnicze,
2) Prognoza skutków finansowych uchwalenia
Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów
oraz zmiana Nr 7 w miejscowym planie za-

gospodarowania przestrzennego sołectw
Chrusty i Zagnańsk, na terenie gminy Zagnańsk.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) zmianie planu – rozumie się przez to Zmianę
Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów oraz
zmianę Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i
Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk,
2) rysunku zmiany planu – rozumie się przez to
rysunek opracowany na mapie ewidencyjnej
w skali 1:1000 pozyskanej w wersji elektronicznej z zasobów geodezyjnych i kartograficznych Starostwa Powiatowego w Kielcach,
3) ustawie – rozumie się przez to przepisy
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),
4) działce budowlanej - rozumie się przez to
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu,
której wielkość cechy geometryczne, dostęp
do drogi publicznej oraz wyposażenie w
urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych
wynikające z odrębnych przepisów i aktów
prawa miejscowego,
5) intensywności zabudowy terenu (działki budowlanej) - rozumie się przez to wskaźnik definiowany jako stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków
zlokalizowanych na danym terenie (działce
budowlanej) do powierzchni tego terenu;
powierzchnię budynku liczy się w obrysie
ścian zewnętrznych lub, w przypadku kondygnacji poddasza, w obrysie stropodachu na
wysokości 1,0 m od poziomu podłogi,
6) powierzchni biologicznie czynnej - należy
przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę
powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50 % sumy powierzchni tarasów i
stropodachów o powierzchni nie mniejszej
niż 10,0 m2 urządzonych jako stałe trawniki
lub kwietniki na podłożu zapewniającym im
naturalną wegetację,
7) liniach rozgraniczających - należy przez to
rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania,
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8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy
przez to rozumieć wyznaczone na działce linie określające najmniejszą, dopuszczalną
odległość zewnętrznego lica ściany budynku
od ulicy, ciągu pieszego, granicy działki lub
innego obiektu, zgodnie z rysunkiem zmiany
planu, bez wysuniętych poza ten obrys schodów, okapów, otwartych ganków oraz balkonów, które mogą maksymalnie wykraczać
poza tę linie 1,5 m,
9) dostępie do drogi publicznej – należy przez
to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi
albo przez drogę wewnętrzną lub poprzez
służebność gruntową,
10) przeznaczeniu podstawowym – należy przez
to rozumieć planowany rodzaj użytkowania
terenu, który przeważa w min. 70 % na danym terenie wraz z elementami zagospoda-
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rowania towarzyszącego, związanego bezpośrednio z funkcją terenu,
11) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez
to rozumieć rodzaj użytkowania inny niż
podstawowy, który nie stanowi więcej niż
30 % na danym terenie wydzielonym liniami
rozgraniczającymi,
12) usługach komercyjnych podstawowych –
rozumie się przez to usługi i urządzenia usługowe w zakresie: handlu detalicznego, gastronomii, turystyki i rekreacji, finansów i
ubezpieczeń, edukacji, administracji gospodarczej, obsługi komunikacji gabinetów lekarskich, optycznych i protetycznych, pralni,
kwiaciarni oraz drobnego rzemiosła, realizowane w obiektach mieszkalnych lub wolnostojących.

Rozdział 2
Zakres przedmiotowy oraz cel opracowania zmiany planu
§ 3.1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu
są zagadnienia określone w art. 15 ust. 2 ustawy.
2. W zmianie planu uwzględniono uwarunkowania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych oraz z ustaleń
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk ze
zmianami.
3. Przy wydawaniu na podstawie ustaleń
zmiany planu rozstrzygnięć administracyjnych,
których przedmiotem jest sposób zagospodarowania terenów, należy uwzględniać łącznie:
1) wymogi wynikające z ustaleń zmiany planu,
w tym:
a) warunki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego, krajobrazu i ładu przestrzennego,
b) ogólne zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy,
c) przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów,
d) ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej,

2) wymogi wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów prawa
miejscowego.
§ 4. Rysunek zmiany planu zawiera:
1) oznaczenia literowe terenu wydzielonego
liniami rozgraniczającymi,
2) oznaczenie informacyjne - granicę obrębów
geodezyjnych,
3) oznaczenia będące ustaleniami zmiany planu, w tym w szczególności:
a) linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§ 5. Zamierzeniem ustaleń zmiany planu
jest uwzględnienie zasady zrównoważonego
rozwoju i zapewnienie integracji wszelkich działań podejmowanych w jego granicach, w celu:
1. Ochrony interesu publicznego,
2. Zapewnienia warunków przestrzennych dla
poprawy zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,
3. Łagodzenia konfliktów pomiędzy użytkownikami przestrzeni.

Rozdział 3
Ogólne ustalenia realizacyjne
§ 6.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
uchwale stanowią podstawę do określenia sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu objętego zmianą planu.

2. Ustalenia ogólne zmiany planu wraz z
ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi, poszczególnych terenów i infrastruktury technicznej, stanowią integralną część ustaleń zmiany
planu. Pominięcie lub wybiórcze stosowanie
poszczególnych ustaleń, powoduje niezgodność
z niniejszą zmianą planu.
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3. Zmiana przepisów szczególnych związanych z treścią ustaleń zmiany planu nie powoduje potrzeby zmiany tych ustaleń, jeżeli w sposób oczywisty daje się je dostosować do nowego
stanu prawnego, bez uszczerbku dla ich istoty.
§ 7.1. Na terenie objętym zmianą planu,
sposób usytuowania nowych obiektów i urządzeń budowlanych, pozostawia się do uściślenia
w postępowaniu administracyjnym w sprawie
wydania pozwolenia na budowę, z zachowaniem
wymogów wynikających z przepisów odrębny
oraz Norm Polskich, mających odniesienie do
określonego w zmianie planu, sposobu użytkowania terenu w oparciu o skonkretyzowany
wniosek inwestorski.
2. Jako zgodne ze zmianą planu uznaje się
wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz terenów urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej, o których mowa
w rozdziale 10 działu II, stosownie do warunków
wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z innymi ustaleniami
zmiany planu.
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§ 8. Na obszarze objętym ustaleniami
zmiany planu dopuszcza się realizację sieci i
urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych
dla potrzeb lokalnych z zakresu:
1) zaopatrzenia w wodę,
2) odprowadzania ścieków,
3) zaopatrzenia w energię elektryczną,
4) zaopatrzenia w gaz i ciepło oraz telekomunikację,
§ 9. Dla całego obszaru objętego zmianą
planu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i
przeciwdziałania poważnym awariom ustala się:
1. Pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów
przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami
szczególnymi, przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę,
2. Wyposażenie nowo projektowanych przewodów wodociągowych w hydranty zewnętrzne,
zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
3. Teren znajduje się w zasięgu istniejących
syren alarmowych.

DZIAŁ II.
Rozdział 1
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania
§ 10.1. Stosuje się następujące symbole
identyfikujące tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi, wskazanymi na rysunku zmiany
planu:
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) KDW – teren przeznaczony pod poszerzenie
drogi wewnętrznej.

2. Określa się wyposażenie terenu w następujące systemy infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenia w wodę,
2) odprowadzenia ścieków,
3) zaopatrzenia w gaz,
4) zasilania energetycznego,
5) telekomunikacji,
6) gospodarki odpadami,
7) zaopatrzenia w ciepło.

Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 11.1. Dla obszaru objętego zmianą planu
ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego zgodnie z ustanowionymi odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz ustaleniami określonymi w przepisach niniejszego paragrafu.
2. Realizacja nowych obiektów, budowa
ogrodzeń i obiektów małej architektury powinna
uwzględniać warunki i zasady określone w niniejszym paragrafie oraz ustalenia dotyczące
parametrów i wskaźników określone w Rozdziale
6 niniejszego działu,

3. Utrzymanie podstawowych elementów
rozplanowania i kompozycji przestrzennej,
tj. nieprzekraczalne linie zabudowy oraz charakter zabudowy.
4. Ujednolicenie charakteru i wysokości
zabudowy zgodnie z dalszymi przepisami niniejszej uchwały.
5. Rozwiązania architektoniczne dla realizacji i rozbudowy budynków ogrodzeń i obiektów małej architektury w obrębie działki budowlanej należy kształtować w sposób ujednolicony,
aby uniknąć powstawania elementów dyshar-
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monijnych, pogarszających odbiór wizualny,
przy czym:
1) zaleca się stosowanie materiałów tradycyjnych, naturalnych w szczególności takich jak:
dachówka, kamień, cegła, drewno,
2) zaleca się stosowanie odcieni czerwieni, zieleni, brązu i szarości na pokryciach dachowych,
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3) dopuszcza się stosowanie cegły klinkierowej
w elewacjach i ogrodzeniach,
4) ogrodzenie działek:
a) zalecana wysokość ogrodzenia działki do
1,8 m,
b) zabrania się budowy ogrodzeń pełnych
od strony dróg publicznych.

Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 12. W zakresie ochrony środowiska
obowiązują następujące zasady:
1) zakaz przekraczania dopuszczalnych norm
hałasu,
2) ograniczenie uciążliwości lokalizowanych
obiektów do terenu, do którego odnosi się
tytuł prawny na podstawie udokumentowania zasięgu uciążliwości,
3) zakaz budowy ujęć wód podziemnych do
celów nie związanych z zaopatrzeniem w
wodę ludności lub produkcją żywności.

2)

3)
4)
5)

§ 13.1. Teren objęty ustaleniami zmiany
planu położony jest w obrębie wielkoprzestrzennego systemu ochrony przyrody województwa
świętokrzyskiego, który na terenie objętym
zmianą planu tworzy Suchedniowsko-Oblęgorski
Obszar Chronionego Krajobrazu, w obrębie którego wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z
wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy
urządzeń wodnych;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych,
jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
4) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych.
2. W zakresie czynnej ochrony ekosystemów na terenie OChK ustala się:
1) zachowanie i ochronę zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych,

6)

7)

utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków;
zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych, polan wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też sukcesji;
utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
ochrona stanowisk chronionych gatunków
roślin, zwierząt i grzybów;
szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie
ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne;
zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej.

§ 14. Dla terenu oznaczonego w zmianie
planu symbolem MN ustala się dopuszczalny
poziom hałasu w rozumieniu przepisów art. 113
ust. 2 w związku z art. 114 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(jednolity tekst z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze
zmianami) jak dla terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową.
§ 15. Na całym obszarze objętym zmianą
planu wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu jest
obowiązkowy za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 16. Z uwagi na położenie terenu zmiany
planu w obszarze o wysokich zasobach w wody
podziemne – obszar Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych GZWP Nr 414 „ZAGNAŃSK” planowane na tym terenie budownictwo uwarunkowane jest niedopuszczeniem do pogorszenia
bardzo dobrej jakości wód podziemnych i poprawą jakości wód powierzchniowych, co w
szczególności nakłada obowiązek uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i zakaz bezpo-

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9868 –

średniego zrzutu ścieków do wód powierzchniowych i gleby. Ponadto ustala się:
1) zakaz budowy ujęć wód podziemnych do
celów nie związanych z zaopatrzeniem w
wodę ludności lub produkcją żywności,
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2) zakaz prowadzenia rurociągów transportujących substancje chemiczne mogące zanieczyścić wody podziemne,
3) nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed przenikaniem zanieczyszczeń do
wód podziemnych.

Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 17. Na terenie objętym ustaleniami
zmiany planu nie występują obiekty wpisane do

rejestru i ewidencji zabytków oraz stanowiska
archeologiczne.

Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej
§ 18. W zakresie potrzeb wynikających z kształtowania przestrzeni publicznej zmiana planu nie
wymaga ustaleń.
Rozdział 6
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.
§ 19. Dla terenów, wydzielonych liniami
rozgraniczającymi na obszarze opracowania
zmiany planu, oznaczonych na rysunku zmiany
planu, ustala się następujące warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1. Warunkiem realizacji zabudowy na działce
jest uregulowany dostęp tej działki do drogi
publicznej, bezpośrednio, poprzez projektowaną drogę wewnętrzną lub służebność,
2. Warunkiem realizacji zabudowy jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z
przepisami odrębnymi.
§ 20.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
zmiany planu symbolem MN – teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się:
1) przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi komercyjne podstawowe,
b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej,
c) budynki gospodarcze,
d) garaże,
e) ogrody,
f) zieleń urządzona towarzysząca obiektom
budowlanym.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1
ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio
przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od
granicy działki,

2) wskaźnik intensywności zabudowy nie może
przekraczać 0,4,
3) wielkość powierzchni biologicznie czynnej
min. 30 % powierzchni działki.
3. Dla terenu MN ustala się następujące
zasady kształtowania zabudowy:
1) ograniczenie wysokości budynków mieszkalnych i usługowych do 2 kondygnacji nadziemnych z możliwością wprowadzenia użytkowego poddasza jako trzeciej kondygnacji,
2) dopuszcza się budowę budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej,
3) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych nie może być większa niż 11,0 m ponad
średni poziom terenu,
4) wysokość budynków gospodarczych lub garaży – 1 kondygnacja nadziemna, przy czym nie
więcej niż 7,0 m ponad średni poziom terenu,
5) geometria dachów głównych brył budynków
– dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia
połaci dachowych 350 do 500 z możliwością
wprowadzenia naczółków i przyczółków,
6) dopuszcza się budowę dachów jednospadowych o nachyleniu połaci dachowych min.
200 na budynkach gospodarczych i garażach,
jedynie w przypadku lokalizacji takiego budynku bezpośrednio przy granicy działki lub
w odległości 1,5 m metra od granicy działki,
7) zakazuje się realizowania obiektów budowlanych z dachem płaskim, pulpitowym, kopertowym, uskokowym i asymetrycznym,
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8) w celu zapewnienia właściwej obsługi parkingowej ustala się min. 1 miejsce parkingowe na działce przeznaczonej pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.
9) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi
oznaczonej symbolem KDW wynosi 6,0 m
mierzona od linii rozgraniczających.
4. Dopuszcza się podział działek na nieruchomości budowlane, na następujących zasadach:
1) każda nieruchomość budowlana powinna
mieć dostęp do drogi publicznej – bezpośrednio, poprzez drogę wewnętrzną oraz służebność gruntową,
2) kąt zawarty pomiędzy granicami działki a
granicą drogi wewnętrznej powinien być
zbliżony do kąta prostego,
3) szerokość frontu działki powinna pozwalać
na zachowanie warunków technicznych, odległości pomiędzy budynkami i być nie
mniejsza niż 20,0 m,

Poz. 1143

4) powierzchnia nowo wydzielonych nieruchomości budowlanych (działek budowlanych)
położonych w terenach MN nie może być
mniejsza niż 750 m2,
5) wymieniona w pkt 4 niniejszego ustępu minimalna wielkość działek nie obowiązuje w
przypadku dokonywania podziałów pod drogi wewnętrzne lub dojazdową oraz mających
na celu regulację stanu faktycznego na gruncie, a także podziałów mających na celu powiększenie działek sąsiednich.
§ 21. Teren przeznaczony pod poszerzenie
drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KDW, dla której ustala się
następujące parametry techniczne:
1) szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m,
w granicach zmiany planu 5,0 m,
2) szerokość jezdni min. 3,0 m,
3) linia zabudowy min. 6,0 m mierzona od granicy linii rozgraniczających.

Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie przepisów szczególnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
§ 22.1. Na obszarze objętym ustaleniami
zmiany planu występują tereny chronione na
podstawie przepisów szczególnych, tj. Suchedniowsko-Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu, stanowiący otulinę SuchedniowskoOblęgorskiego Parku Krajobrazowego, w obrębie którego obowiązują zakazy zgodnie z § 13.

2. Na terenie objętym ustaleniami zmiany
planu tereny górnicze nie występują.
3. Tereny zagrożone osuwaniem się mas
ziemnych - nie występują
4. Tereny zagrożone niebezpieczeństwem
powodzi - nie występują.

Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu miejscowego
§ 23. W obrębie obszaru objętego ustaleniami zmiany planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i
podziału nieruchomości w rozumieniu ustawy

„z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z
późniejszymi zmianami,

Rozdział 9
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczania w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 24.1. W obrębie obszaru objętego zmianą planu wprowadza się zakaz budowy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko dla których sporządzenie raportu
oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne
za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej i komunikacji,

2. W zakresie ograniczania uciążliwości
obiektów obowiązuje nakaz podłączenia obiektów
mieszkalnych i usługowych, będących w zasięgu
obsługi sieci kanalizacji sanitarnej, w przypadku
kiedy taka sieć zostanie wybudowana.
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Rozdział 10
Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 25.1. W zakresie zaopatrzenia w wodę,
ustala się: obszar objęty zmianą planu przewiduje się zasilić w wodę z istniejącej sieci wodociągowej poprzez jej rozbudowę, na warunkach
zarządcy sieci.
2. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarno-bytowych, ustala się:
1) Docelowo ścieki sanitarno-bytowe z obszaru
zmiany planu należy odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez zarządzającego
siecią,
2) Do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
dopuszcza się budowę indywidualnych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych (budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego lub indywidualnej
oczyszczalni ścieków).
3. W zakresie odprowadzania wód opadowych, ustala się: odprowadzenie wód opadowych z terenów zabudowy powierzchniowo do
istniejących rowów otwartych, w przypadku ich
braku powierzchniowo na teren własnej działki.
4. W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala się:
1) Rozwiązania indywidualne w oparciu o gaz
butlowy propan–butan.
2) Przewiduje się realizację programu gazyfikacji sołectw Chrusty i Zagnańsk.
3) Dopuszcza się zastosowanie gazu ziemnego
do celów grzewczych dla odbiorców indywidualnych.
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ustala się:
1) Zasilanie terenu objętego zmianą planu z
istniejących i projektowanych sieci niskiego
napięcia poprzez jej budowę oraz rozbudowę
i przebudowę na warunkach określonych
przez właściciela sieci.

2) Budowa nowych oraz rozbudowa i przebudowa istniejących sieci rozdzielczych preferowana jest w wykonaniu kablowym z
uwzględnieniem ust. 1.
3) W celu ochrony przed promieniowaniem
elektromagnetycznym, ustala się dla budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi odległość min. 3,0 m od osi linii elektromagnetycznej niskiego napięcia.
6. W zakresie łączności telekomunikacyjnej, ustala się:
1) Usługi telekomunikacji mogą świadczyć
wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych.
2) Na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się lokalizację obiektów z urządzeniami
infrastruktury telekomunikacyjnej. Obowiązuje zakaz budowy telefonii komórkowej.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło, ustala
się: W systemie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje
się rozwiązania oparte na paliwach stałych i ekologicznych (gaz, energia elektryczna, olej opałowy, itp.). Dla kotłowni opalanych olejem opałowym zbiorniki z tym medium grzewczym należy
posadowić w szczelnych wannach plastikowych
lub stalowych z uwagi na ochronę wód powierzchniowych i podziemnych.
8. W zakresie gospodarki odpadami stałymi, ustala się: W zakresie gospodarowania odpadami stałymi ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem Urzędu Gminy lub na zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów i wywóz ich na
wysypisko odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów u źródła ich powstawania.
9. W zakresie komunikacji ustala się warunki i zasady: zgodnie z § 21.

Rozdział 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów
§ 26. Do czasu zabudowy i zagospodarowania terenów objętych zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na cele określone w

§ 10 pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu, bez dopuszczenia zabudowy tymczasowej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9871 –

Poz. 1143

Rozdział 12
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
§ 27. W celu naliczenia opłaty, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się

stawkę procentową wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 7 %.

DZIAŁ III.
Ustalenia końcowe
Rozdział 1
Przepisy uzupełniające
§ 28. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów
handlowych powyżej 2000 m2 powierzchni
sprzedaży na całym obszarze opracowania.
§ 29. Teren objęty ustaleniami zmiany planu nie wymagał uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami).
§ 30. Dla terenu objętego zmianą planu
tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i
Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk, uchwalo-

nego Uchwałą Nr 6/2007 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie Gminy Zagnańsk (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2007 Nr 75, poz. 1159 ze zmami) oraz
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Kaniów, uchwalonego
Uchwałą Nr 45/2006 Rady Gminy Zagnańsk z
dnia 17 maja 2006 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów na terenie gminy Zagnańsk (Dz. Urz.
Woj. Świętokrzyskiego z 2006 r. Nr 233, poz.
2652 ze zmianą).

Rozdział 2
Przepisy końcowe
§ 31. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 32. Uchwała obowiązuje po upływie
30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Justyna Ślewa
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr 15/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 19 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr 15/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 19 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów oraz
zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na
terenie gminy Zagnańsk.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Zagnańsku w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Kaniów oraz zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk.
Uwagi do zmiany Nr 2 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Kaniów oraz zmiany Nr 7 w miejscowym planie

zagospodarowania
przestrzennego
sołectw
Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk
nie wpłynęły.
Załącznik nr 3
do Uchwały nr 15/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 19 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów oraz
zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na
terenie gminy Zagnańsk.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Zagnańsku w sprawie sposobu realizacji zapisanych w zmianie planu
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad
ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami) po zapoznaniu się z
projektem zmiany Nr 2 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Kaniów oraz zmiany Nr 7 w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego
sołectw
Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk,

Rada Gminy postanawia, co następuje: zmiana
Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Kaniów oraz zmiana
Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na
terenie gminy Zagnańsk nie wymaga realizacji
zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy.
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UCHWAŁA NR 18/2010
RADY GMINY ZAGNAŃSK
z dnia 19 stycznia 2010 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591,

z późn. zm.) Rada Gminy w Zagnańsku uchwala
co następuje:
§ 1.
1) Określa się górne stawki za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od wła-
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ścicieli nieruchomości, z zastrzeżeniem § 2, w
wysokości:
a) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego
pojemnika o objętości 60 dm3 – 7,25 zł
brutto.
b) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego
pojemnika o objętości 80 dm3 – 8,50 zł
brutto
c) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego
pojemnika o objętości 110 dm3 – 11, 00 zł
brutto.
d) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego
pojemnika o objętości 120 dm3 – 11, 00 zł
brutto
e) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego
pojemnika o objętości 130 dm3 - 11,00 zł
brutto.
f) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego
pojemnika o objętości 1100 dm3 - 60,00 zł
brutto.
g) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego po-
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jemnika o objętości 7000 dm3 - 400,00 zł
brutto.
2) Określa się górne stawki opłat za usługi w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych , w
wysokości: 11,00 zł brutto za 1 m3
§ 2. W przypadku gdy odpady komunalne
o których mowa w § 1 ust. 1 są zbierane i odbierane w sposób selektywny górne stawki opłat za
usługi, podlegają zmniejszeniu o 15 %.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
§ 5. Traci moc uchwała Nr 133/2008 Rady
Gminy Zagnańsk z dnia 30 października 2008
roku w sprawie określenia górnych stawek opłat
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych
Przewodnicząca Rady Gminy:
Justyna Ślewa
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UCHWAŁA NR 21/2010
RADY GMINY ZAGNAŃSK
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) w związku z art. 166 ust. 1, 166a,
art. 184 ust. 1, pkt 7, 8, 10 lit. a i b ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w
związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222
ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237
ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3,
art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
oraz uchwały Rady Gminy w Zagnańsku
Nr 3/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie
szczegółowości uchwalania budżetu Gminy Zagnańsk Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości
39 173 246,00zł, z tego:
a) dochody bieżące 28 574 590 ,00 zł
b) dochody majątkowe 10 598 656,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1.
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości
47 648 607,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące 26 461 955,00 zł
b) wydatki majątkowe 21 186 652,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010–2012 zgodnie
z załącznikiem nr 3 i 3a (zadania inwestycyjne
roczne)
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3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających
zwrotowi
w
wysokości
11 063 155,00 zł,
a) wydatki bieżące 826 564,00 zł
b) wydatki majątkowe 10 236 591,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.
§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
8 475 361,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 5 284 616,00
2) pożyczek w kwocie 3 190 745,00
2. Przychody budżetu w wysokości
10 132 761,00 zł, rozchody w wysokości
1 657 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 100 000,00 zł,
2) celową w wysokości - 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe
§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań przejętych przez Gminę do realizacji w
drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z
załącznikiem nr 8.
5. Dochody i wydatki związane z pomocą
rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie
195 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w
kwocie 207 809,00 zł na realizację zadań określo-
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nych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w tym dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Kielcach w kwocie 7 200,00 zł.
§ 7. Ustala się dochody należne gminie na
podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska
w kwocie 935 679,00 oraz wydatki na zadania
określone w ustawie Prawo ochrony środowiska
w kwocie 935 679,00 zł.
§ 8.1. Plan przychodów i wydatków w
łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów
budżetowych:
przychody
– 907 600,00 zł, wydatki – 907 600,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9,
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej
kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 418 600,00 zł; wydatki – 445 618,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 9.1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 175 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Dotacje celowe na łączną kwotę
– 3 712 243,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.
§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i
pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 062 748,00 zł; w tym kredyty i
pożyczki zaciągane w związku ze środkami
określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 2 207 748,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 8 475 361,00 zł; w tym kredyty,
pożyczki zaciągane w związku ze środkami
określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 3 440 745,00 zł
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu w kwocie
- 3 062 748,00 zł, w tym do zaciągania
kredytów, pożyczek w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem dysponującym funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej w kwocie 2 207 748,00 zł,
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b) -sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu - w kwocie 8 475 361,00 zł; w tym
kredyty, pożyczki zaciągane w związku z
e środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej - w kwocie
3 440 745,00 zł
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy
i projekty realizowane ze środków Unii
Europejskiej lub bezzwrotnych środków
zagranicznych oraz na zadania wynikające z
kontraktów wojewódzkich do wysokości
określonej w załączniku nr 3 nr 4, 4a i 4b
b) z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i
termin zapłaty upływa w 2011 roku
3) dokonywania zmian w planie wydatków w
ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami
bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem
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zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania
inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku następnym (2011)
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania Gminy i termin zapłaty upływa w
2011 roku
6) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Justyna Ślewa

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9877 –

Poz. 1145

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 21/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Dochody budżetu gminy na 2010 r.
Dział
1
010

Rozdział
2

§
3

01010
0580
0970
6290
6298
020
02001
0750
600
60004
2910
60016
6298
6330

Treść
4
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- grzywny i nne kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
- wpływy z różnych dochodów
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin pozyskane z innych źródeł
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin pozyskane z innych źródeł
Ogółem Dział 010
Leśnictwo
Gospodarka leśna
-dochody z najmu i dzierżawy
Ogółem Dział 020
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości
Drogi publiczne gminne
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin pozyskane z innych źródeł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realiz. inwestyc. i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin

Dochody bieżące
5

Dochody majątkowe
6

100 000,00
530 000,00
617 710,00
1 813 308,00
630 000,00

2 431 018,00

1 500,00
1 500,00

36 000,00
3 061 118,00
855 000,00
3 916 118,00

60017
2440

700
70005
0470
0750
0760
0870
0920
0970
710
71035
2020

750
75011
2010

Drogi wewnętrzne
- dot. otrzym. z fund. celowych na realiz. zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Ogółem Dział 600
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchumościami
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste
- dochody z najmu i dzierżawy
- wpływy z tytułu przekszt. prawa użytkow.
wieczystego
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- pozostałe odsetki
- wpływy z różnych dochodów
Ogółem Dział 700
Działalność usługowa
Cmentarze
- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gmine na podst. poroz. z organami administ. rządowej
Ogółem Dział 710
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań
bierz. z zakresu administr. rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami

25 000,00
61 000,00

4 230,00
141 780,00
230,00
2 573 000,00
1 000,00
2 000,00
149 010,00
2 000,00
2 000,00

72 158,00
72 158,00

75023
0830
0920
0970

Urzędy Gmin
- wpływy z usług
- pozostałe odsetki
- wpływy z różnych dochodów

3 916 118,00

500,00
1 500,00
1 500,00
3 500,00

2 573 230,00
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Pozostała działalność
- wpływy z różnych dochodów

0910

Ogółem Dział 750
Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczel. org. władzy państw. kontroli i
ochr. prawa
- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań
bierz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad.
zlec. gminie ustaw.
Ogółem Dział 751
Dochody od os. praw. fiz. i od innych jednostek
nie posiad. os. prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- pod. od dział. gosp. os. fiz. opł. w formie karty
podatk.
- odsetki od nieterminowowych wpłat

0310
0320
0330
0340
0500
0690
0910

Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportu
- pod. od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z różnych opłat
- odsetki do nieterminowych wpłat

0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0500
0690
0910

Wpływy z podatku: rolnego, leśnego, spadków i
darowizn, czyn. cywilnopr. oraz podatk. i opłat
lokalnych od os. fiz.
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportu
- podatek od spadków i darowizn
- opłata od posiadania psów
- wpływy z opłaty targowej
- pod. od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z różnych opłat
- odsetki do nieterminowych wpłat

751
75101
2010

756
75601
0350

75615

75616

0690
0910

Wpł. z innych opłat stanow. dochody j.s.t. na
podst. ustaw
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż
alkoholu
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw
- wpływy z różnych opłat
- odsetki od nieterminowych wpłat

0010
0020

Udziały gminy w pod. stanow. dochód budżetu
państwa
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek dochodowy od osób prawnych

2920

Ogółem Dział 756
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
- subwencje ogólne z budżetu państwa

75618
0410
0460
0480
0490

75621

758
75801
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1 500,00
1 500,00
77 158,00

2 135,00
2 135,00

4 500,00
100,00
4 600,00

1 562 240,00
2 880,00
103 121,00
6 525,00
2 500,00
600,00
4 000,00
1 681 866,00

724 370,00
96 950,00
7 860,00
211 409,00
12 000,00
6 000,00
1 000,00
220 000,00
13 000,00
13 000,00
1 305 589,00
42 000,00
2 000,00
195 000,00
50 000,00
600,00
2 500,00
292 100,00
4 705 357,00
100 000,00
4 805 357,00
8 089 512,00
9 588 196,00
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9 588 196,00

75807
2920

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
- subwencje ogólne z budżetu państwa

0920

Różne rozliczenia finansowe
- pozostałe odsetki (od lokat)

75814

801
80101
0920
6298

Ogółem Dział 758
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Pozostałe odsetki
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin pozyskane z innych źródeł

4 198 417,00
4 198 417,00
35 000,00
35 000,00
13 821 613,00
6 900,00
6 900,00

80104
0690
2310

Przedszkola
- wpływy z różnych opłat
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realiz. na podst. porozumień między jst

1 000 000,00
1 000 000,00

50 000,00
86 000,00
136 000,00

80113
0830
80195
2708
6330

852
85212
0900
0970
2010
2360
2910

Dowożenie uczniów do szkół
- wpływyw z usług
Pozostała działalność
- środki na dofinansow. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorz. wojew. pozyskane
z innych źródeł
- dot. cel. otrz. z budż. państwa na realiz. inwest. i
zakup. inwesycyjnych. własnych gmin
Ogółem Dział 801
Pomoc społeczna
Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu
aliment. oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe ubezp. społ.
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości
- wpływy z różnych opłat
- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań
bierz. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad.
zlec.gminie ustaw.
- dochody j.s.t związane z realiz. zadań administr.
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości

1 500,00
1 500,00
20 208,00

63 850,00
20 208,00
164 608,00

6 000,00
7 000,00
3 155 245,00

13 000,00
18 500,00
3 199 745,00

85213
2030

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz.
własnych zadań bierzących gmin

27 751,00
27 751,00

85214
2030
2910

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.
społ.
- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz.
własnych zadań bierzących gmin
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości

232 224,00
3 000,00
235 224,00

85216
2030

Zasiłki stałe
- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz.
własnych zadań bierzących gmin

246 729,00
246 729,00

85219
2030

Ośrodki pomocy społecznej
- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz.
własnych zadań bierzących gmin

128 898,00
128 898,00

1 063 850,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

85228
0830
2010

– 9880 –

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wpływy z usług
- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań
bierz. z zakresu admin.. rząd. oraz innych zadań
zlec. gminie ust.

Poz. 1145

1 000,00
9 418,00
10 418,00

85295
0970

853
85395
2708
2709

900
90019
0580
0970
6290
6298

Pozostała działalność
- wpływy z różnych dochodów
Ogółem Dział 852
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
- środki na dofinansow. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorz. wojew. pozyskane
z innych źródeł
- środki na dofinansow. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorz. wojew. pozyskane
z innych źródeł
Ogółem Dział 853
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
grzywny i inne kary pieniężne od os. pr. i innych.
jedn.org.
- wpływy z różnych dochodów
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin pozyskane z innych źródeł
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin pozyskane z innych źródeł

2 954,00
2 954,00
3 851 719,00

674 356,41

99 999,59
774 356,00

100 000,00
835 679,00
20 000,00
200 000,00
935 679,00

90020
0400
90095
6298
926
92695
0830
0920

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
- wpływy z opłaty produktowej
Pozostała działalność
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin pozyskane z innych źródeł
Ogółem Dział 900
Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność
- wpływy z usług
- pozostałe odsetki
Ogółem Dział 926
Dochody ogółem

220 000,00

1 000,00
1 000,00
394 440,00
936 679,00

614 440,00

13 000,00
300,00
13 300,00
28 574 590,00

10 598 656,00
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr 21/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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– 9883 –

Poz. 1145

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9884 –

Poz. 1145

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9885 –

Poz. 1145

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9886 –

Poz. 1145

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9887 –

Poz. 1145

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9888 –

Poz. 1145

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9889 –

Poz. 1145

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9890 –

Poz. 1145

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9891 –

Poz. 1145

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9892 –

Poz. 1145

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 21/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9893 –

Poz. 1145

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr 21/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9894 –

Poz. 1145

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9895 –

Poz. 1145

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 21/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
L.p.
I

II

Źródła finansowania
Ogółem wydatki bieżące
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki majątkowe
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Wydatki w roku
budżetowym
2010
826 564,00
20 000,00
99 999,59
706 564,41
10 236 591,00
3 767 725,00
0,00
6 468 866,00
11 063 155,00
3 787 725,00
99 999,59
7 175 430,41

Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011-2012
Razem
2011 rok
2012 rok
2011-2012
159 480,00
0,00
159 480,00
0,00
0,00
0,00
23 922,00
0,00
23 922,00
135 558,00
0,00
135 558,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
159 480,00
0,00
159 480,00
0,00
0
0,00
23 922,00
0,00
23 922,00
135 558,00
0,00
135 558,00
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr 21/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9897 –

Poz. 1145

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9898 –

Poz. 1145

Załącznik nr 4b
do Uchwały nr 21/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9899 –

Poz. 1145

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9900 –

Poz. 1145

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9901 –

Poz. 1145

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 21/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1)

Treść
2
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)
Inne źródła (wolne środki)
Przelewy z rachunku lokat
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)
Rozchody z tytułu innych rozliczeń

Klasyfikacja
§
3
§ 952
§ 952
§ 903
§ 951
§ 941 do 9441)
§ 957
§ 931
§ 955
§ 994

Kwota
2010 r.
4
10 132 761,00
5 284 616,00
3 190 745,00

1 657 400,00
1 657 400,00

§ 992
§ 992

1 657 400,00

§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995

w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr 21/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9903 –

Poz. 1145

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 21/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9904 –

Poz. 1145

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 21/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9905 –

Poz. 1145

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9906 –

Poz. 1145

Załącznik nr 9
do Uchwały nr 21/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 144

– 9907 –

Poz. 1145

Załącznik nr 10
do Uchwały nr 21/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.
Stan środków
obrotowych na
początek roku

Wyszczególnienie

Dział

Rozdz.

1
2
3
4
5
6

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku
Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie
Szkoła Podstawowa w Belnie
Szkoła Podstawowa w Szałasie
Szkoła Podstawowa w Zachełmiu
Szkoła Podstawowa w Umrze
Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku
Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola
w Tumlinie
Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola
w Samsonowie
Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku
Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola
w Tumlinie
Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola
w Samsonowie
Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku
Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola
w Tumlinie
Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola
w Samsonowie
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Ogółem

801
801
801
801
801
801

80101
80101
80101
80101
80101
80101

41,21
4 169,31
905,36
272,92
686,05
158,50

30 000,00
28 000,00
11 000,00
12 000,00
6 000,00
4 000,00

30 041,21
32 169,31
11 905,36
12 272,92
6 686,05
4 158,50

801

80101

2 378,29

10 000,00

12 378,29

801

80101

0,00

3 000,00

3 000,00

801

80101

321,87

600,00

921,87

801

80104

1 340,79

32 000,00

33 340,79

801

80104

19,50

30 000,00

30 019,50

801

80104

0,00

26 000,00

26 000,00

854

85401

13 183,30

100 000,00

113 183,30

854

85401

1 235,48

65 000,00

66 235,48

854

85401

711,51

60 000,00

60 711,51

926

92695

1 594,02

1 000,00

2 594,02

27 018,11

418 600,00

445 618,11

7
8
9
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dochody

Stan środków
obrotowych na
koniec roku

Lp.

Wydatki

-

Załącznik nr 11
do Uchwały nr 21/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Dotacje podmiotowe w 2010 r.
Lp.
1
1

Dział
2
921

Rozdział
3
92116

Nazwa instytucji
4
Gminna bibiloteka publiczna w Samsonowie
Ogółem

Kwota dotacji
5
175 000,00
175 000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały nr 21/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Dotacje celowe
Lp.
1

Dział
2

Rozdział
3

1

600

60004

2

600

60013

Nazwa zadania
4
zbiorowy mieszkańców

Jednostka otrzymująca dotację
5

Transport
gminy
Miasto Kielce
Zagnańsk
Przebudowa dw 750, budowy chodnika i zatok
autobusowych na odcinku od msc. Chrusty do Województwo Świętokrzyskie
msc. Lekomin

Kwota dotacji
5
240 043,00
300 000,00

Dziennik Urzędowy
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3

600

60014

4

600

60014

5

600

60014

6

600

60014

7

600

60014

8

600

60014

9

600

60014

10

801

80104

11

851

85121

12

851

85158

13

852

85295

14

900

90017

15

921

92120

16

926

92605

– 9908 –
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Przebudowa drogi powiatowej w msc. Gruszka
Powiat Kielecki
Przebudowa drogi powiatowej 0308T KajetaPowiat Kielecki
nów - Marczakowe Doły w msc. Kajetanów
Przebudowa drogi powiatowej nr 0296T Kielce
- Zagnańsk na ul. Spacerowej oraz ul. Słonecznej
Powiat Kielecki
w Zagnańsku
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej
nr 0289T Samsonów-Tumlin-Miedziana Góra z
Powiat Kielecki
drogą powiatową nr 0293T przez wieś Tumlin
Węgle w msc. Tumlin Węgle
Budowa chodnika przy drodze powiatowej
nr 0289T Samsonów-Tumlin-Miedziana Góra
Powiat Kielecki
na odcinku 49 mb w msc. Tumlin Osowa
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej
nr 0467T Długojów-Umer z drogą powiatową
Powiat Kielecki
nr 0294T Zacisze-Dąbrówka-Umer-Ćmińsk w
msc. Umer
Przebudowa drogi powiatowej nr 0303T przez
msc. Kaniów na odcinku od skrzyżowania
Powiat Kielecki
z ul. Młynarską do skrzyżowania z drogą
ul. Dębowa
Pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy
Miasto Kielce
Zagnańsk uczęszczających do oddziałów
przedszkolnych na terenie innych gmin
Zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych
SZOZ w Zagnańsku
Na zadania własne gminy - dotacja dla Izby
Miasto Kielce
Wytrzeźwień w Kielcach
Na zadania własne gminy - przygotowanie
Wyłonieni w drodze konkursu
posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych
Zakup ciągnika do prac wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych
Zakład Komunalny
w Zagnansku
Dofinansowanie prac konserwatorskich zabytBeneficjenci złożonych
ków wpisanych do rejestru zabytków
wniosków
Na zadania własne gminy - organizowanie
Wyłonieni w drodze konkursu
masowych zawodów sportowych
Ogółem

430 000,00
800 000,00
800 000,00

600 000,00

30 000,00

30 000,00

100 000,00

6 000,00
26 000,00
7 200,00
3 000,00
70 000,00
50 000,00
220 000,00
3 712 243,00

Zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych ujęte w pozycjach nr 2; nr 3; nr 4; nr 5; i nr 6 na łączną kwote
2 930 000,00 zł, są przewidziane do finansowanie z zaciągniętego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Załącznik nr 13
do Uchwały nr 21/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zadania jednostek pomocnicznych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku
Lp.

Nazwa zadania

1
2
1 Sołectwo Bartków
Zakup pojemników na odpady segregowane
Uzupełnienie oswietlenia ulicznego w msc.
Bartków i Goleniawy
Razem
2 Sołectwo Belno
Naprawa ogrodzenia wokół szkoły w Belnie
Razem
3 Sołectwo Chrusty
Doposażenie placu zabaw
Razem
4 Sołectwo Długojów
Remont dachu budynku po byłej szkole
Razem
5 Sołectwo Gruszka
Zabezpieczenie i doposażenie placu zabaw w
msc. Ścięgna
Razem

Jednostka
budżetowa
realizująca zadanie
3

Dział Rozdział

grupa wydatków

kwota

5

7

4

4

Urząd Gminy

900

90002

Wydatki bieżące

Urząd Gminy

900

90015

Wydatki bieżące

4 800,00
8 000,00
12 800,00

Urząd Gminy

801

80195

Wydatki bieżące

17 226,00
17 226,00

Urząd Gminy

900

90095

Wydatki bieżące

12 100,00
12 100,00

Urząd Gminy

900

90095

Wydatki bieżące

6 444,00
6 444,00

Urząd Gminy

900

90095

Wydatki bieżące

20 100,00
20 100,00

Dziennik Urzędowy
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6 Sołectwo Janaszów
Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej
kapliczki
Razem
7 Sołectwo Jaworze
Projekt budowy świetlicy wraz z infrastrukturą
w msc. Jaworze
Razem
8 Sołectwo Kajetanów
Budowa placu zabaw przy szkole
Razem
9 Sołectwo Kaniów
Zabezpieczenie i doposażenie placu zabaw
Razem
10 Sołectwo Kołomań
Malowanie dachu i wymiana rynien w szkole
w Umrze
Razem
11 Sołectwo Lekomin
Remont wiaty przystankowej
Razem
12 Sołectwo Samsonów
Utwardzenie terenu przy świetlicy w Samsonowie
Razem
13 Sołectwo Szałas
Ocieplenie strażnicy OSP
Razem
14 Sołectwo Tumlin
Budowa placu zabaw - obok boiska
Razem
15 Sołectwo Umer
Malowanie szkoły w Umrze
Razem
16 Sołectwo Zachełmie
Doposażenie placu zabaw przy szkole
Razem
17 Sołectwo Zagnańsk
Zakup i montaż ławek betonowo drewnianych
Razem
Ogółem

Urząd Gminy

Poz. 1145,1146

921

92120

Wydatki bieżące

13 700,00
13 700,00

Urząd Gminy

921

92109

Wydatki majątkowe

14 223,00
14 223,00

Urząd Gminy

801

80195

Wydatki majątkowe

20 000,00
20 000,00

Urząd Gminy

900

90095

Wydatki bieżące

20 855,00
20 855,00

Urząd Gminy

801

80101

Wydatki bieżące

12 700,00
12 700,00

Urząd Gminy

600

60016

Wydatki bieżące

9 823,00
9 823,00

Urząd Gminy

900

90095

Wydatki bieżące

20 855,00
20 855,00

Urząd Gminy

754

75412

Wydatki bieżące

15 037,00
15 037,00

Urząd Gminy

900

90095

Wydatki majątkowe

18 850,00
18 850,00

Urząd Gminy

801

80101

Wydatki bieżące

13 000,00
13 000,00

Urząd Gminy

801

80195

Wydatki bieżące

16 100,00
16 100,00

Urząd Gminy

900

90095

Wydatki bieżące

-

-

-

19 860,00
19 860,00
263 673,00

-

1145

1146
1146

UCHWAŁA NR 40/2010
RADY GMINY W ZAGNAŃSKU
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 27/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009r. dotyczącej
powołania zakładu budżetowego pod nazwą: „Zakład Usług Komunalnych w Zagnańsku”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h
ustawy z dnia 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z
późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
art. 2 i 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.
43 z późn. zm.)

§ 1. W Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Zagnańsku stanowiącym Załącznik
Nr 1 do Uchwały Nr 27/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009 r. w spawie: „powołania zakładu budżetowego pod nazwą: Zakładu Usług Komunalnych w Zagnańsku”
wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt. 2 i 3 § 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
- „2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
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- 3/ rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki
finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz
zasad i terminów rocznych rozliczeń i
wpłat do budżetu (Dz. U. z 2006r., Nr 116,
poz. 783 z późn. zm.)”
2) W rozdziale II § 2 otrzymuje brzmienie: „Siedzibą Zakładu jest Samsonów 33, 26-050 Zagnańsk”
3) W § 4 po pkt. 12 dodaje się pkt. 13 i 14 w
brzmieniu:
- „13/ wykonywanie usług dla innych podmiotów gospodarczych w przypadku wolnych mocy przerobowych
1146

Poz. 1146

- 14/ pobieranie opłat od posiadania psów
oraz opłaty targowej na terenie gminy.”
4) W rozdziale VII § 12 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Zakład Usług Komunalnych w Zagnańsku Samsonów 33, 26-050 Zagnańsk”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Justyna Ślewa

– 9911 –

– 9912 –

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 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 wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350
w godzinach pracy Urzędu
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