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UCHWAŁA NR XLIII/290/10
RADY POWIATU W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małachowie
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 85 ust. 4
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.
zm.), po uzyskaniu zgody Wojewody Świętokrzyskiego Rada Powiatu uchwala, co następuje:

dowa wyłoniona w wyniku konkursu ofert realizacji tego zadania, z którą Powiat Ostrowiecki
zawrze stosowną umowę.
§ 3. Mienie znajdujące się w zarządzie
likwidowanej jednostki budżetowej będzie powierzone - na podstawie umowy użyczenia organizacji, o której mowa w § 2, na potrzeby
realizacji zleconego jej zadania publicznego.
§ 4. .Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrowcu Św.

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010r. likwiduje
się Placówkę Opiekuńczo–Wychowawczą w Małachowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Dalszą realizację zadania publicznego
polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo–wychowawczej typu socjalizacyjnego z siedzibą w Małachowie od dnia
1 września 2010r zapewni organizacja pozarzą-

Przewodniczący Rady:
mgr Romuald Mrugała
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UCHWAŁA NR LIII/11/10
RADY POWIATU W STASZOWIE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku
z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst
jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm./, art. 166 ust. 4 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

/Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm./
art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214
pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ uchwala się,
co następuje:
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§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2010 rok o kwotę 24.110,58 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2010 rok o kwotę 1.658.088,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. § 3 Uchwały Nr LI/1/10 Rady Powiatu
w Staszowie z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2010 rok otrzymuje brzmienie:
„1) Deficyt budżetu powiatu w wysokości
15.093.977,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1. Zaciągniętych kredytów w kwocie 13.460.000,00 zł, 2. Innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie
1.633.977,52 zł, 2) Przychody budżetu w wysokości 20.347.601,52 zł, rozchody w wysokości
5.253.624,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.
§ 4.1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2010-2012” do Uchwały Nr LI/1/10 Rady Powiatu
w Staszowie z dnia 28 stycznia 2010 roku w
sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2010 rok otrzymuje nowe brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne
roczne w 2010 r.” do Uchwały Nr LII/8/10 Rady
Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi na
2010 r.” do Uchwały Nr LI/1/10 Rady Powiatu
w Staszowie z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2010 rok otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
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4. Załącznik nr 4b „Wydatki majątkowe na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi na 2010 r.” do Uchwały Nr LI/1/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 stycznia 2010
roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Staszowskiego na 2010 rok otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2010 roku” do
Uchwały Nr LII/8/10 Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmian
w budżecie na 2010 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej
uchwały.
6. Załącznik nr 10 „Dotacje podmiotowe w
2010 roku” do Uchwały Nr LI/1/10 Rady Powiatu
w Staszowie z dnia 28 stycznia 2010 roku w
sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2010 rok otrzymuje nowe brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 5 „Dotacje celowe w 2010
roku” do Uchwały Nr LII/8/10 Rady Powiatu w
Staszowie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie
zmian w budżecie na 2010 rok otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie.
Przewodniczący Rady:
Damian Sierant
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIII/11/10
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 marca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIII/11/10
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 marca 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr LIII/11/10
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 marca 2010 r.
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Załącznik nr 3a
do Uchwały nr LIII/11/10
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 marca 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr LIII/11/10
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 marca 2010 r.
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Załącznik nr 4a
do Uchwały nr LIII/11/10
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 marca 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr LIII/11/10
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 marca 2010 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr LIII/11/10
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 marca 2010 r.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr LIII/11/10
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 marca 2010 r.
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr LIII/11/10
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 marca 2010 r.
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UCHWAŁA NR LIII/12/10
RADY POWIATU W STASZOWIE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/50/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Staszowskiego
niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12
pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy
z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.:
Dz. U. z 2004 roku nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
oraz art. 212, art. 214 pkt 1, art. 218, art. 251
i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku
Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLII/50/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
przekazywanych z budżetu Powiatu Staszowskiego niepublicznym szkołom i placówkom
oświatowym wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) szkole – należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły
publicznej, o której mowa w art. 90
ust. 2 ustawy o systemie oświaty”.
2) § 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) Ur – należy przez to rozumieć faktyczną,
rzeczywistą liczbę uczniów w chwili
przekazywania dotacji. W miesiącach
wakacyjnych, tj. w lipcu i sierpniu przyjmuje się Ur na poziomie miesiąca czerwca
(łącznie z absolwentami szkół w danym
roku szkolnym)”.
3) § 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) transzy dotacji (DT) - należy przez to
rozumieć miesięczną kwotę przekazywaną szkole lub placówce w formie
zaliczkowej, obliczaną według wzoru:
DT = SD x U + RD gdzie: SD = stawka dotacji należna na jednego ucznia miesięcznie ustalona dla danego typu lub
rodzaju szkoły albo placówki, U = liczba
uczniów danej szkoły lub placówki zgłoszona przez organ prowadzący w miesiącu, w którym wypłacana jest transza
dotacji, według stanu na pierwszy dzień
tego miesiąca, RD = rozliczenie dotacji
na podstawie liczby uczniów – ustalone
zgodnie z pkt 24 – za miesiąc poprzedzający przekazanie transzy dotacji”.

4) § 2 pkt 24 otrzymuje brzmienie:
„24) rozliczeniu dotacji na podstawie liczby
uczniów (RD) – należy przez to rozumieć
różnicę między dotacją należną szkole
lub placówce za miesiąc sprawozdawczy, zgodnie z faktyczną, rzeczywistą
liczbą uczniów w chwili przekazywania dotacji a dotacją naliczoną za ten
miesiąc na podstawie liczby uczniów
według stanu na pierwszy dzień tego
miesiąca, obliczoną według wzoru:
RD = (UR - U) x SD gdzie: UR = faktyczna, rzeczywista liczba uczniów szkoły lub
placówki w miesiącu sprawozdawczym,
w chwili przekazywania dotacji, U = liczba
uczniów danej szkoły lub placówki zgłoszona przez organ prowadzący w miesiącu sprawozdawczym, według stanu na
pierwszy dzień tego miesiąca, SD = stawka
dotacji należnej na jednego ucznia miesięcznie ustalona dla danego typu lub
rodzaju szkoły albo placówki”.
5) § 5 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) szkoły dla dorosłych – w roku 2010
przyjmuje się wskaźnik procentowy dla
szkół dla dorosłych w wysokości:
a) dla liceum ogólnokształcącego – 69 %
b) dla technikum uzupełniającego – 64 %
c) dla szkoły policealnej – 66 % z zastrzeżeniem ust. 2”.
6) § 6 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) złożenie organowi dotującemu rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 7 ust. 1
pkt 1”.
7) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7.
1. Organ prowadzący jest zobowiązany do
przedkładania organowi dotującemu:
1) comiesięcznego rozliczenia dotacji na
podstawie liczby uczniów za dany
miesiąc sprawozdawczy, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały, w terminie do
15 dnia miesiąca następującego po
miesiącu sprawozdawczym,
2) rozliczenia wykorzystania dotacji za
okres dotowania, zgodnie z art. 90
ust. 3d ustawy o systemie oświaty,

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 154

– 10554 –

w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, polega na ustaleniu – zgodnie
z § 2 pkt 24 – różnicy pomiędzy dotacją
należną szkole lub placówce za miesiąc
sprawozdawczy, zgodnie z faktyczną, rzeczywistą liczbą uczniów w chwili przekazywania dotacji, a dotacją naliczoną za
ten miesiąc na podstawie liczby uczniów
według stanu na pierwszy dzień tego
miesiąca.
3. W miesiącu następującym po miesiącu
sprawozdawczym, organ dotujący przekazuje szkole lub placówce transzę dotacji
z uwzględnieniem rozliczenia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1.
4. W przypadku nie dokonania rozliczenia,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1 organ dotujący wzywa organ prowadzący do dokonania tego rozliczenia lub usunięcia
uchybień w wyznaczonym terminie.
5. W przypadku nie dokonania rozliczenia,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w wymaganym terminie, organ dotujący wzywa
organ prowadzący do dokonania tego
rozliczenia i wyznacza jego termin.
8) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/50/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca
2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Staszowskiego niepublicznym szkołom i
placówkom oświatowym otrzymuje brzmie-
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nie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
9) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/50/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca
2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Staszowskiego niepublicznym szkołom i
placówkom oświatowym otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały.
10) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/50/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca
2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Staszowskiego niepublicznym szkołom i
placówkom oświatowym otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Pozostała treść Uchwały Nr XLII/50/09
Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca
2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu
Staszowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym, pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady:
Damian Sierant
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIII/12/10
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 marca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIII/12/10
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 marca 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr LIII/12/10
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 marca 2010 r.
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UCHWAŁA NR LIII/14/10
RADY POWIATU W STASZOWIE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.) i art. 30 ust. 6 i 6a, w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), Rada Powiatu
uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Staszowski w poniższym brzmieniu.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez
bliższego określenia o:
1. Staroście – należy przez to rozumieć Starostę
Staszowskiego
2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Staszowie
3. Wydziale Edukacji – należy przez to rozumieć
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
4. szkole – należy przez to rozumieć szkołę lub
placówkę oświatową albo zespół szkół lub
placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest powiat staszowski
5. dyrektorze, wicedyrektorze, nauczycielu –
należy przez to rozumieć dyrektora, wicedyrektora, nauczyciela jednostki, o której mowa
w pkt. 4
6. roku szkolnym – należy przez to rozumieć
okres pracy szkoły od dnia 1 września danego roku do dnia 31 sierpnia roku następnego
7. oddziale – należy przez to rozumieć oddział
w szkole
8. uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka, słuchacza

9. tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym
mowa w art. 42 ust. 3 lub art. 42 ust. 4a lub
art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela.
§ 3.1. Wysokość, warunki i zasady wypłacania nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat, dodatków specjalistycznych, dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zasiłku na
zagospodarowanie, odpraw należnych z tytułu
rozwiązania stosunku pracy oraz z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę, wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy określa ustawa
Karta Nauczyciela, wydane na jej podstawie
przepisy wykonawcze oraz przepisy odrębne.
2. Niniejszy regulamin określa wysokość
stawek dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i
za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich
przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokość funduszu nagród.
§ 4. Podwyższa się minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ustalone
w przepisach wydanych na podstawie art. 30
ust. 5 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli zaliczonych do czwartego poziomu wykształcenia tj. „pozostałe kwalifikacje” o kwotę
200 zł w poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

DODATEK FUNKCYJNY
§ 5. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono w szkołach:
1) stanowiska kierownicze,
2) sprawowanie funkcji:
a) opiekuna stażu
b) wychowawstwa oddziału lub grupy
c) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.

§ 6.1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla
dyrektora szkoły ustala Starosta w granicach
stawek określonych w ust. 2, uwzględniając w
szczególności następujące kryteria:
1) liczbę uczniów (wychowanków) i oddziałów,
2) liczbę kierunków i profili kształcenia w szkołach zawodowych,
3) godziny pracy (zmianowość),
4) liczbę stanowisk kierowniczych w placówce,
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5) sposób obsługi finansowej,
6) liczbę typów szkół i placówek wchodzących
w skład jednostki organizacyjnej,
7) realizację dodatkowych zadań przydzielonych
przez Starostę.
Lp.
1

2
3
4

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla stanowisk kierowniczych ustalana jest w oparciu
o poniższą tabelę.

Stanowiska kierownicze
Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu o liczbie:
do 20 oddziałów
do 21-32 oddziałów
33 i więcej
Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego
Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej
Dyrektor ośrodka doskonalenia nauczycieli

§ 7. Dodatek funkcyjny dla:
1) wicedyrektorów w wysokości nie niższej niż
50 % i nie wyższej niż 70 % dodatku funkcyjnego dyrektora szkoły,
2) osób zajmujących inne stanowiska kierownicze w wysokości nie niższej niż 10 % i nie
wyższej niż 50 % dodatku funkcyjnego dyrektora szkoły,
- ustala dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków finansowych.
§ 8.1. Dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wynosi miesięcznie dla:
1) opiekuna stażu:
a) dla nauczyciela stażysty 60 zł
b) dla nauczyciela kontraktowego 30 zł
- za każdego nauczyciela powierzonego
opiece
2) wychowawcy oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych, w których ramowy plan nauczania przewiduje godziny z wychowawcą
120 zł
3) wychowawcy oddziału – grupy kształcenia
praktycznego 50 zł
4) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta 900-1200 zł.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta zależy od wymiaru przyznanej mu zniżki godzin z tytułu wykonywania zadań doradcy lub
nauczyciela - konsultanta.
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Miesięcznie w złotych
750-1100
950-1300
1200-1600
700-1000
700-1000
400-800

3. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły i
doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta – Starosta.
§ 9.1. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania odpowiedniego
stanowiska kierowniczego lub wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek. Jeżeli odpowiednie stanowiska kierownicze lub funkcje powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujący
pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca
się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia związanych z nimi obowiązków.
2. Dodatek funkcyjny dla wychowawcy
przysługuje również w okresie miesięcznych
przerw związanych z realizacją praktyk w szkołach zawodowych.
3. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie
osoby uprawnionej do dodatku, której ciągła
nieobecność w pracy przekracza 30 dni kalendarzowych.
4. W razie zbiegu uprawnień do dodatków
funkcyjnych nauczycielowi przysługują wszystkie
dodatki.
5. Dodatek funkcyjny przyznawany jest na
okres pełnienia funkcji.

DODATEK MOTYWACYJNY
§ 10. Nauczycielowi w zależności od osiąganych wyników w pracy, może być przyznany
dodatek motywacyjny.
§ 11. Przy ustalaniu wysokości dodatku
motywacyjnego dla nauczyciela bierze się pod
uwagę:

1) uzyskiwane osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:
a) wyniki uczniów w nauce z uwzględnieniem różnicy uzdolnień uczniów oraz warunków organizacyjnych i społecznych,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy
z rodzicami,
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c) dobre rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
d) systematyczne i efektywne przygotowanie do zajęć,
e) podnoszenie umiejętności zawodowych,
f) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
2) zaangażowanie w realizację zadań niezwiązanych z prowadzeniem zajęć lekcyjnych i w
realizację czynności i zajęć, o których mowa
w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) praca w komisjach przedmiotowych i innych zespołach,
c) opieka nad samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz
uczestnictwo w innych rodzajach działań
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
e) praca z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
f) podejmowanie innych zadań zapisanych
w statucie szkoły,
3) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych,
wynikających z przyjętych przez organ prowadzący działań w lokalnej polityce oświatowej, w tym stopień zaangażowania i efektywność działań podejmowanych w tym zakresie,
4) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i
obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem związanych z:
a) realizacją zadań statutowych szkoły,
b) realizacją uchwał i zarządzeń organu
prowadzącego oraz organu nadzoru pedagogicznego,
c) jakością sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
d) zarządzaniem doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnym z potrzebami
placówki,
e) współpracą ze środowiskiem lokalnym
i organizacjami pozarządowymi,
f) kształtowaniem dobrych relacji międzyludzkich wewnątrz i zewnątrz szkolnych,
g) skutecznością promocji szkoły jako placówki i umiejętnością pozyskiwania innych osób do realizacji działań na rzecz
rozwoju szkoły oraz udział jej w uroczystościach patriotycznych, historycznych,
kulturalnych itp.
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h) prawidłowością opracowania arkusza organizacji pracy szkoły oraz aneksu do arkusza,
i) prawidłowością i rzetelnością organizacji
zajęć w roku szkolnym, w tym przeprowadzeniem egzaminów końcowych w
klasach programowo najwyższych oraz
egzaminów zawodowych,
j) współpracą z oświatowymi związkami
zawodowymi,
k) oceną wyników kontroli przeprowadzonych przez upoważnione organy kontroli,
w tym inspektora ds. kontroli i Wydział
Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Staszowie.
§ 12. Tworzenie puli funduszu motywacyjnego:
1. W budżecie powiatu staszowskiego zapewnia
się środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i
placówek oświatowych w wysokości 7,0 %
rocznych wynagrodzeń zasadniczych w tym
6,2 % dla nauczycieli i 0,8 % dla dyrektorów
szkół i placówek oświatowych.
2. Dodatek dla nauczyciela nie może być niższy
niż 4 % jego wynagrodzenia zasadniczego
i nie wyższy niż 14 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora nie może być niższy niż 5 % jego wynagrodzenia zasadniczego i nie wyższy niż 50 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
4.
a) Dopuszcza się zwiększenie dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły ponad pułap
określony w § 12 ust. 3 jeśli środki na jego
sfinansowanie pochodzić będą z funduszy
zewnętrznych pochodzących z realizowanych
projektów unijnych.
b) Górna granica dodatku motywacyjnego dla
dyrektora realizującego projekty edukacyjne
finansowane ze środków zewnętrznych ustalana jest każdorazowo przez Starostę.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie
dłuższy niż 12 miesięcy.
6. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli w granicach posiadanych środków finansowych
przyznaje dyrektor szkoły.
7. Dodatek motywacyjny dla dyrektora oraz
okres jego przyznania, uwzględniając poziom
spełniania warunków o których mowa w § 11
pkt 4 przyznaje Starosta na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Staszowie.
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DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 13. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach pracy przysługuje z tego tytułu dodatek.
§ 14. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje nauczycielowi za prowadzenie
zajęć:
1) indywidualnego nauczania dziecka w oparciu
o decyzję właściwej poradni psychologicznopedagogicznej:
- 15 % stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego, za każdą godzinę zrealizowaną w tych warunkach
2) badań psychologicznych i pedagogicznych,
w tym badań logopedycznych, udzielanie
dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształ-

cenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i
nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w wysokości:
- 20 % stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego, za każdą godzinę zrealizowaną w tych warunkach
3) Wysokość dodatku za uciążliwe warunki pracy wynosi 10 % stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego za każdą
godzinę zrealizowaną w tych warunkach.
4) W przypadku zbiegu tytułów do dodatków za
trudne i uciążliwe warunki pracy nauczycielowi przysługuje każdy z tych dodatków.
5) Dodatki o których mowa w § 14 przyznaje
nauczycielowi – dyrektor szkoły, a dla dyrektora – Starosta.

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW
§ 15.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową i jedną godzinę doraźnego
zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2,
dzieląc przyznaną stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy,
jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych
oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w tych
warunkach) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub
doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie
art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie
za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę
godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego
obowiązkowego lub realizowanego wymiaru
zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2,
ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub
realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób,
że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane z zastrzeżeniem ust. 6.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym
nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie
realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych
przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy.
6. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach,
w których nauczyciel nie mógł ich realizować
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
a w szczególności w związku z:
a) zawieszeniem zajęć z powodu klęsk żywiołowych,
b) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,
c) rekolekcjami,
d) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie
trwającą nie dłużej niż jeden dzień od dnia
powzięcia informacji o chorobie ucznia.
7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w
pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za
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podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy
wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4,
gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy ty-
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dzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych,
za które przysługuje wynagrodzenie w takim
tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba
godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 16. Dodatek za wysługę lat przysługuje
za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby

lub konieczności osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek
z ubezpieczenia społecznego.

WYSOKOŚĆ FUNDUSZU NAGRÓD
§ 17.1. W budżecie Powiatu Staszowskiego
tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości 1,1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli:
1) fundusz nagród w wysokości 0,8 % planowanego rocznego osobowego funduszu wy-

nagrodzeń, przekazywany jest bezpośrednio
do budżetów szkół z przeznaczeniem na nagrody dyrektora,
2) fundusz nagród w wysokości 0,3 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń, przeznacza się na nagrody Starosty Staszowskiego.

PRZEPISY KOŃCOWE
§ 18. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/7/09
Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 stycznia
2009 roku w sprawie regulaminu określającego
niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 19. Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z regulacjami zawartymi w niniejszym regulaminie następuje z wyrównaniem
od dnia 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady:
Damian Sierant
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UCHWAŁA NR XXXVII/419/10
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości
w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia inkasentów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 b ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969
z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U.
z 2002 roku Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 6

ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 roku, Nr 121, poz. 844 z późn. zm.),
w związku z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60
z późn. zm.), Rada Miejska w Busku-Zdroju uchwala, co następuje:
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§ 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa.
§ 2. Inkasentami podatków wymienionych
w § 1, na obszarze sołectw są sołtysi wskazani
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Inkasenci są zobowiązani do wpłacania pobranych kwot podatków na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Busku–Zdroju
w ciągu 5 dni od upływu terminu płatności podatków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
§ 4. Dla inkasentów ustala się wynagrodzenie w wysokości 10 % od pobranych kwot
podatków.
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§ 5. Wynagrodzenie, o którym mowa
w § 4, wypłacane jest w terminie 30 dni od daty
wypełnienia zobowiązań związanych z inkasem
podatków.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr V/57/2007 Rady
Miejskiej w Busku–Zdroju z dnia 29.03.2007 r.
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego
i od nieruchomości, oraz ustalenia wynagrodzenia za w/w czynności.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko–Zdrój.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju:
mgr Adam Gradzik
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Załącznik do Uchwały nr XXXVII/419/10
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 marca 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXVII/420/10
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych,
na których zaprzestano produkcji rolnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)
Rada Miejska w Busku–Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się tryb i szczegółowe warunki
zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych,
na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej „zwolnieniem”.
§ 2.
1) Zwolnienie następuje na pisemny wniosek
podatnika, którego wzór określa załącznik do
niniejszej uchwały.

2) Początek okresu zwolnienia nie może być
wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu wniosku, o którym
mowa w pkt. 1.
§ 3.
1) Zwolnienie od podatku rolnego przysługuje
po spełnieniu następujących warunków:
a) faktycznym zaprzestaniu uprawy,
b) nie wykorzystywaniu gruntów na cele
pastwiskowe,
c) nie dokonywaniu zbiorów traw i siana
z trwałych użytków zielonych na cele paszowe,
d) utrzymywanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów (pozostawienie w czarnym ugorze
lub dokonywanie oprysków chemicznych).
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2) Warunki określone w pkt. 1 muszą być spełnione łącznie.

szego podjęcia produkcji na wyłączonych
użytkach rolnych.

§ 4.
Zwolnienie następuje w drodze decyzji Burmistrza Miasta i Gminy.
W razie niedopełnienia chociażby jednego
z zastrzeżonych warunków, organ podatkowy
stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części
decyzji, o której mowa w pkt. 1.
Fakt zaprzestania produkcji rolnej może podlegać kontroli w terenie w okresie wysiewów
lub zbiorów, którą dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy.
Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia
organu podatkowego w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniej-

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VI/86/95 Rady
Miejskiej w Busku–Zdroju z dnia 28 marca 1995
roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

1)
2)

3)

4)

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko–Zdrój.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju:
mgr Adam Gradzik
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Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 marca 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXVII/423/10
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 166 ust. 1,
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 z późn. zm.)
oraz w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214
pkt. 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3 art. 235,
art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258
ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art 259 ust. 1, art. 264 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Busku-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Busko–Zdrój na
2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę
4.628.699,00 zł oraz zmniejsza się dochody
budżetowe o kwotę 195.417,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
5.472.610,00 zł oraz zmniejsza się wydatki
budżetowe o kwotę 911.619,00 zł
zgodnie z załacznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.
3) Przychody:
a) zmniejsza się § 931 kwotę 2.253.460,00 zł
(zmniejsza się przychody ze sprzedaży
papierów wartościowych wyemitowanych
przez gminę o kwotę 2.253.460,00 zł)
b) zwiększa się § 955 o kwotę 2.263.396,00 zł
(zwiększa się wysokość wolnych środków
jako nadwyżkę środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu Gminy Busko-Zdrój o kwotę 2.263.396,00 zł)
4) Rozchody:
a) zmniejsza się § 992 o kwotę 117.773,00 zł
(zmniejsza się spłatę pożyczek o kwotę
117.773,00 zł)
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach
wynosi:
1) po
stronie
planowanych
dochodów
84.876.018,00 zł;
2) po
stronie
planowanych
wydatków
98.012.621,00 zł;

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 13.136.603,00 zł;
2. Deficyt budżetu, o którym mowa
w pkt. 1 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) pożyczek w kwocie 508.370,00 zł;
b) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.800.000,00 zł;
c) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie
7.370.874,00 zł:
d) wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy. wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 457.359,00 zł;
§ 4.
1) Ustala się przychody budżetu w wysokości
15.272.290,00 zł
2) Ustala się rozchody budżetu w wysokości
2.135.687,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 5.1. Suma zaciągniętych pożyczek nie
może w roku budżetowym 2010 przekroczyć
kwoty 508.370,00 zł, zaciagniętych kredytów
kwoty 4.800.000,00 zł, natomiast wpływów ze
sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanycj przez gminę kwoty 7.370.874,00 zł.
2. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciągniętych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.136.603,00 zł,
§ 6. Plan dochodów budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok określony w załączniku
Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/403/10 Rady Miejskiej
w Busku-Zdroju z dnia 28.01.2010r. w sprawie
uchwalenia Budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010
rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 7. Plan wydatków budżetu Gminy BuskoZdrój na 2010 rok określony w załączniku Nr 2
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do Uchwały Nr XXXV/403/10 Rady Miejskiej
w Busku-Zdroju z dnia 28.01.2010r. w sprawie
uchwalenia Budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010
rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w
2010r. określone w załączniku Nr 3 do Uchwały
Nr XXXV/403/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 28.01.2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 9. Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.
określone w załączniku Nr 4 do Uchwały
Nr XXXV/403/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 28.01.2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 10. Wydatki majątkowe na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2010 rok określone w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/403/10 Rady Miejskiej w BuskuZdroju z dnia 28.01.2010r. w sprawie uchwalenia
Budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010r. otrzymują
brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 11. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 określone
w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/403/10
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28.01.2010r.
w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy BuskoZdrój na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie poro-
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zumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2010r. określone w załączniku
Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/403/10 Rady Miejskiej
w Busku-Zdroju z dnia 28.01.2010r. w sprawie
uchwalenia Budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010
rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7
do niniejszej uchwały.
§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r. określone w załączniku Nr 9 do Uchwały
Nr XXXV/403/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 28.01.2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 14. Dotacje podmiotowe w 2010r. określone w załączniku Nr 11 do Uchwały
Nr XXXV/403/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 28.01.2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 15. Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
określone w załączniku Nr 15 do Uchwały
Nr XXXV/403/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 28.01.2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej
uchwały.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju:
mgr Adam Gradzik
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/423/10
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 marca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/423/10
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 marca 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVII/423/10
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 marca 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVII/423/10
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 marca 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVII/423/10
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 marca 2010 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVII/423/10
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 marca 2010 r.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVII/423/10
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 marca 2010 r.
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXVII/423/10
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 marca 2010 r.
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXVII/423/10
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 154

– 10591 –

Poz. 1285,1286

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXVII/423/10
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 marca 2010 r.

1285

1286
1286

UCHWAŁA NR XXXVII/424/10
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/337/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych
oraz sposobu ich pobierania
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18
ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 i art. 42

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz.
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1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1
pkt 1, art. 13b ust. 3 i 4, art. 13f ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r.
z późn. zm.) Rada Miejska w Busku-Zdroju uchwala, co następuje:

Poz. 1286,1287

kiewicza od pl. Zwycięstwa do skrzyżowania
ulic Kościuszki – Batorego, placu targowym
przy ul. Batorego obowiązuje karta postojowa na każdą godzinę parkowania.
2) Skreśla się punkt 3.
3) Skreśla się punkt 9.
4) Dział „WYSOKOŚĆ OPŁAT” otrzymuje brzmienie: Dla strefy płatnego parkowania na
pl. Zwycięstwa, ul. Staszica od ul. Bohaterów
Warszawy do ul. Sądowej, ul. Kilińskiego,
ul. Pocztowej, ul. Mickiewicza od pl. Zwycięstwa
do skrzyżowania ulic Kościuszki – Batorego:
1. opłata za każdą godzinę parkowania - 1,50 zł
Dla strefy płatnego parkowania na placu targowym przy ul. Batorego: 1. Opłata za każdą
rozpoczęta godzinę parkowania - 1,00 zł
Opłata abonamentowa miesięczna dla stref
płatnego parkowania - 100,00 zł

§ 1. W uchwale Nr XXIX/337/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25.06.2009 r. w
sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,
wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu
korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu
ich pobierania wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 1 skreśla się literę g.
2) W § 2 skreśla się punkt 4.
3) W § 3 treść punktu 2 otrzymuje brzmienie:
Dla strefy płatnego parkowania na placu targowym przy ul. Batorego opłata za każdą
rozpoczęta godzinę parkowania wynosi 1,00 zł
4) W § 3 skreśla się punkt 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko–Zdrój.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia
publikacji.

§ 2. W załączniku nr 2 do Uchwały określonej w § 1 niniejszej uchwały, wprowadza się
następujące zmiany:
1) Punkt 2 otrzymuje brzmienie: Dla strefy płatnego parkowania na pl. Zwycięstwa, ul. Staszica od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Sądowej, ul. Kilińskiego, ul. Pocztowej, ul. Mic-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju:
mgr Adam Gradzik
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UCHWAŁA NR XXXVII/425/10
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych
na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 2, 4, 15 oraz
art. 40 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 22 ust 1 pkt. 3
ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie
drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874
ze zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Przewoźnicy drogowi mogą korzystać
z przystanków komunikacyjnych zwanych dalej
„przystankami”, będącymi własnością Gminy
Busko-Zdrój lub co do których Gmina pełni
obowiązki administratora lub zarządcy, zlokalizowanych przy drogach publicznych na terenie
administracyjnym Gminy Busko-Zdrój, zgodnie
z niniejszymi zasadami.

§ 2. Dla przewoźników wykonujących regularne przewozy osób, które swym zasięgiem
obejmują odjazd i przyjazd do Buska-Zdroju jako
miejsce rozpoczęcia i zakończenia wykonywania przewozu oraz oczekiwania na rozpoczęcie
przewozu w przerwach między kursowych wskazuje się przystanki zlokalizowane na Miejskim
Dworcu Autobusowym w Busku-Zdroju przy
ul. Waryńskiego.
§ 3.1. Przystanek komunikacyjny jest to
miejsce zatrzymywania się pojazdu (autobusu),
oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z póź. zm.) odpowiednimi znakami drogowymi (D-15), przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów.
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Przystanek jest wyposażony w tablicę z rozkładem jazdy, może być również wyposażony w
wiatę przystankową
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ne przewozy osób w transporcie drogowym, w
rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001
o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 125 poz. 874 ze zm.) zwanych dalej „przewoźnikami”.

2. Nie dopuszcza się ustawiania dodatkowych słupków w celu rozwieszania rozkładów
jazdy. Rozkład może być umieszczony wyłącznie
w miejscach do tego przeznaczonych tj. na słupku pod znakiem D-15 lub na wiacie przystankowej (ze wskazaniem na wiatę).

2. Przewoźnik może korzystać z przystanków, wyłącznie po uzyskaniu pisemnego uzgodnienia korzystania z przystanków z Burmistrzem
Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
3. Przewoźnik starający się o uzyskanie
uzgodnienia na korzystanie z przystanków, zobowiązany jest przedstawić mapkę oraz zestawienie planowanych zatrzymań (projekt rozkładu
jazdy) na wskazanych przystankach, (z uwzględnieniem zapisów zawartych w § 2 niniejszej
uchwały) w okresie, którego dotyczy uzgodnienie.

§ 4.1. Pojazdy mogą się zatrzymywać na
przystanku tylko w celu zabrania lub wysadzenia
pasażerów.
2. Pojazd powinien zatrzymać się na przystanku czołem pojazdu na początku zatoki przystankowej lub na wysokości słupka przystankowego, w taki sposób, aby pasażer wsiadający do
pojazdu bądź z niego wysiadający nie musiał
wychodzić na jezdnię.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

3. Dopuszcza się zatrzymanie na przystanku
jednocześnie dwóch lub więcej pojazdów, jeśli
warunki techniczne przystanku na to pozwalają.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju:
mgr Adam Gradzik
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UCHWAŁA NR XXXVII/428/10
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Busku-Zdroju wprowadzonego Uchwałą Rady
Miejskiej nr XXVII/293/09 z dnia 26.03.2009 roku
Na podstawie art 7 ust. 1 pkt. 14, art. 18
ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pózn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 Ustawy z dn.
29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U.
Nr 123 poz. 779 z pózn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zmienia się Regulamin Straży Miejskiej w Busku Zdroju stanowiący załącznik do
Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/293/09 z dnia
26.03.2009 r. w sprawie nadania regulaminu
Straży Miejskiej w Busku-Zdroju w ten sposób, że:
1) W paragrafie 4 ust. 2 po literze c. dodaje się
lit. d. o następującej treści:
„d. doraźna sekcja wyłapywania bezdomnych zwierząt”

2) W paragrafie 8 treść punktu 3 zastępuje się
treścią jak niżej oraz dodaje się kolejne punkty 4 i 5
„3. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy
4. Nadzór nad działalnością Straży w zakresie:
1) wykonywania uprawnień o których
mowa w art. 12 Ustawy o strażach
gminnych
2) użycia broni palnej bojowej oraz
środków przymusu bezpośredniego
3) ewidencji o której mowa w art. 9a
ust. 1 Ustawy o strażach gminnych
sprawuje wojewoda przy pomocy
Komendanta Wojewódzkiego Policji
działającego w jego imieniu.
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5.

W związku z wykonywaniem swoich zadań
Straż współpracuje z Policją. W tym celu
Burmistrz może zawrzeć z Komendantem
Policji porozumienie o współpracy.”
3) W paragrafie 13, po pkt. 10 dodaje się kolejne
punkty 11, 12, i 13 o treści:
„11.Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie bezdomnych zwierząt, lub powstania zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi
12. Prowadzenie rejestrów i dokumentacji wykonywanych zadań związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt
13. Współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w zakresie zgłaszania potrzeb
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.”
4) W paragrafie 15, po pkt. 11 dodaje się kolejne
punkty 12, 13 i 14 o treści:
„12. Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie bezdomnych zwierząt lub powstania zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi.
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13. Prowadzenie rejestrów i dokumentacji wykonywanych zadań związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.
14. Współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w zakresie zgłaszania potrzeb
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.”
5) W paragrafie 16 w punkcie 7 wyrazy „Sądu
Grodzkiego” zastępuje się wyrazami „Sądu
Rejonowego”.
6) W paragrafie 17 w punkcie 1 wyrazy „Sądu
Grodzkiego” zastępuje się i wyrazami „Sądu
Rejonowego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie
Burmistrzowi Miasta i Gminy w Busku-Zdróju.
§ 3. Uchwala podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju:
mgr Adam Gradzik
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UCHWAŁA NR XL/174/2010
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 22 stycznia 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 234, art., 235, ust 4. art. 236 ust. 5,
art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku
Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1.1. Kierownicy referatów, samodzielni
pracownicy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy opracowują i przedkładają:
a) plany rzeczowe zadań gospodarczych wraz
z kosztami ich realizacji,
b) założenia do projektów obejmujące dochody i wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej.
2. Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele
jednostek pomocniczych gmin (sołectw) mogą
składać Burmistrzowi Miasta i Gminy wnioski
do projektu budżetu gminy w terminie do
15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Kierownicy referatów, samodzielni pracownicy, oraz kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych materiały do projektu budżetu
przekazują Skarbnikowi Miasta i Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego
rok budżetowy.
§ 2. Materiały do projektu budżetu, o których
mowa w paragrafie 1, pkt. 1 opracowywane są
na podstawie:
1) przewidywanego stanu zatrudnienia, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
w roku poprzedzającym rok budżetowy,
2) planowanych nagród jubileuszowych, i odpraw emerytalno-rentowych,
3) stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących
w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,
4) zaawansowania realizacji inwestycji i możliwości ich kontynuacji,
5) prognozowanego wskaźnika cen towarów i
usług konsumpcyjnych w roku budżetowym,
6) podjętych uchwał Rady Miejskiej w Działoszycach.
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§ 3. Skarbnik Miasta i Gminy na podstawie
kalkulacji dochodów własnych gminy, dotacji
celowych przeznaczonych na realizację zadań
własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, projektowanej subwencji
ogólnej, innych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów jak również otrzymanych wniosków i propozycji zadań gospodarczych, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej.
§ 4.1. Burmistrz Miasta i Gminy na podstawie materiałów zebranych przez Skarbnika
sporządza projekt uchwały budżetowej wraz
z objaśnieniami i przedkłada go w terminie do
15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:
a) Radzie Miejskiej,
b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu
zaopiniowania.
2. Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy dołącza objaśnienia zawierające następujące elementy:
1) źródła pozyskania dochodów budżetowych oraz
podstawy planowania dochodów własnych,
2) podział dochodów budżetowych na dochody
własne, dotacje celowe, subwencje, środki
pozyskane z innych źródeł,
3) objaśnienie bieżących wydatków budżetowych,
4) objaśnienie przyjętych zadań inwestycyjnych
realizowanych w roku budżetowym i w ramach
wieloletnich programów inwestycyjnych,
5) objaśnienie dotacji udzielonych z budżetu,
6) informację o wysokości zadłużenia z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych oraz wielkości ich spłat przypadających
w roku budżetowym.
§ 5.1. Przewodniczący Rady Miejskiej przesyła niezwłocznie projekt uchwały budżetowej
wraz z objaśnieniami do zaopiniowania stałym
Komisjom Rady Miejskiej.
2. Komisje odbywają posiedzenia i formułują na piśmie opinie o projekcie uchwały budżetowej. W przypadku zgłaszania propozycji
wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub
zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, komisje mają obowiązek wskazania źródła
jego sfinansowania.
3. Komisja Finansów i Spraw Obywatelskich w oparciu o opinię pozostałych Komisji
formułuje opinię o projekcie uchwały budżetowej.
4. Pisemna opinia Komisji Finansów i
Spraw Obywatelskich przedkładana jest niezwłocznie Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Poz. 1289

§ 6. Na podstawie opinii i wniosków komisji, a w szczególności Komisji Finansów i Spraw
Obywatelskich Burmistrz Miasta i Gminy może
dokonać zmian w projekcie uchwały budżetowej
i przedstawia Radzie Miejskiej ostateczną wersję
projektu budżetu.
§ 7. Bez zgody Burmistrza Miasta i Gminy,
Rada Miejska nie może wprowadzić w projekcie
uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków
i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu.
§ 8. W planie dochodów budżetu wyszczególnia się w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych, w
tym; z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajce zwrotowi środki z
pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi inne niż wymienione.
§ 9.1. W planie wydatków budżetu gminy
wyszczególnia się w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków
majątkowych.
2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty
wydatków bieżących na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.
2) dotacje na zadania bieżące,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi
środki z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi inne niż wymienione, w części
związanej z realizacją zadań gminy,
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Działoszyce, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
6) obsługę długu gminy Działoszyce.
3. W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy wyodrębnia się dochody i wydatki
związane z realizacją:
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1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej,
3) zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego.

Poz. 1289,1290

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz inne obowiązujące w tym zakresie.
§ 12. Traci moc uchwała Nr 40/VI/2003 Rady Miejskie w Działoszycach z dnia 10 grudnia
2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 10.1. Uchwałę budżetową Rada Miejska
uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie
później niż do 31 stycznia roku budżetowego.
2. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest
projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Miejskiej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

3. Burmistrz Miasta i Gminy przed uchwaleniem budżetu przedstawia Radzie Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zygmunt Saracki
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UCHWAŁA NR LI/362/2010
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
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, 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, 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 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLIX/349/2010 Rady
Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok, w uchwale
nr L/356/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy
Wielkiej z dnia 22 lutego w sprawie zmian
w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok
wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy –
o kwotę 84 108,00 zł

w tym;
1) dział 758 – różne rozliczenia o kwotę
84 108,00 zł,
rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin,
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy
o kwotę 456 371,00 zł,
w tym;
1) dział 600 – transport i łączność o kwotę
290 900,00 zł,
rozdział 60016 – drogi publiczne gminne,
§ 6339 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin,
2) dział 758 - różne rozliczenia o kwotę
165 471,000 zł,
rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego o kwotę 81 363,00 zł,
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu
państwa,
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rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 84 108,00 zł,
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu
państwa,
3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy
– o kwotę 467 300,00 zł,
w tym;
1) dział 010 – rolnictwo i łowiectwo o kwotę
5 000,00 zł,
rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych,
2) dział 600 – transport i łączność o kwotę
229 000,00 zł,
rozdział 60016 – drogi publiczne gminne,
§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 200 000,00 zł,
§ 4610 – koszty postępowania sadowego
i prokuratorskiego o kwotę 25 000,00 zł,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych o kwotę 4 000,00 zł,
3) dział 750 – administracja publiczna
o kwotę 1 500,00 zł,
rozdział 75095 – pozostała działalność,
§ 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących,
4) dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4 000,00 zł,
rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,
5) dział 801 - oświata i wychowanie o kwotę
4 000,00 zł,
rozdział 80110 - gimnazja,
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne,
6) dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 190 500,00 zł,
rozdział 90095 – pozostała działalność,
§ 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących,
7) dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego o kwotę 16 200,00 zł,
rozdział 92195 – pozostała działalność,
§ 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub związków powiatów
na dofinansowanie zadań bieżących,
8) dział 926 – kultura fizyczna i sport o kwotę 17 100,00 zł,
rozdział 92601 – obiekty sportowe o kwotę 16 000,00 zł,

4.

5.

6.
7.
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§ 4610 – koszty postępowania sadowego
i prokuratorskiego,
rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 1 100,00 zł,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 300,00 zł,
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę 600,00 zł,
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 839 563,00 zł,
w tym;
1) dział 010 – rolnictwo i łowiectwo o kwotę
335 563,00 zł,
rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych o kwotę 200 900,00 zł,
§ 6650 – wpłaty gmin i powiatów na
rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
o kwotę 134 663,00 zł
2) dział 600 – transport i łączność o kwotę
500 000,00 zł,
rozdział 60016 – drogi publiczne gminne,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych o kwotę 500 000,00 zł,
3) dział 801 - oświata i wychowanie o kwotę
4 000,00 zł,
rozdział 80110 - gimnazja,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia,
Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach 2010-2012”
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne
w 2010 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Magnes
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LI/362/2010
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 23 marca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LI/362/2010
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 23 marca 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr LI/362/2010
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 23 marca 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/326/09
RADY GMINY W MASŁOWIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi
na terenie gminy Masłów
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 zm.) po przedłożeniu przez Wójta Gminy Masłów miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów, po
stwierdzeniu zgodności projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ze
zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów,
Rada Gminy uchwala co następuje:

DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
Rozdział 1.
Ustalenia wprowadzające
§ 1.1. Uchwaleniu podlega miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów,
zwany dalej „planem”.
2. Plan obejmuje teren położony w granicach administracyjnych sołectwa Masłów Drugi,
o którym mowa w Uchwale Nr VIII/63/2007 Rady
Gminy w Masłowie z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi w jego granicach administracyjnych ograniczony do powierzchni wynikającej z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego znak:
IG.III.7041/2-35/09 z dnia 2 listopada 2009 r.
3. Części składowe planu stanowią:
1) treść niniejszej uchwały,
2) Zał. Nr 1 - Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Masłów Drugi, na terenie gminy Masłów –
„Przeznaczenie i zasady zagospodarowania
terenu”; skala 1:2000 (do uzgodnienia przedłożono rysunek w skali 1:5000),
3) Zał. Nr 2 – Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego
do publicznego wglądu projektu planu,
4) Zał. Nr 3 – Rozstrzygnięcia Rady Gminy w
Masłowie w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

4. Plan, stosownie do przepisów odrębnych o ochronie środowiska został poprzedzony
opracowaniem ekofizjograficznym terenu, zawierającym poszerzone materiały informacyjne
o środowisku.
5. Do planu dołączone zostały, jako odrębne opracowania nie podlegające uchwaleniu:
1) Prognoza oddziaływania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Masłów Drugi, na środowisko przyrodnicze,
2) Prognoza skutków finansowych uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) planie – rozumie się przez to miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Masłów Drugi na terenie gminy Masłów,
2) rysunku planu – rozumie się przez to rysunek
opracowany z wykorzystaniem mapy ewidencyjnej (katastralnej) pozyskanej w wersji elektronicznej z zasobów geodezyjnych
i kartograficznych Starostwa Powiatowego
w Kielcach w skali 1:2000, 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
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do drogi publicznej oraz wyposażenie w
urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych
wynikające z odrębnych przepisów i aktów
prawa miejscowego,
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 po
obrysie ścian zewnętrznych lub, w przypadku
kondygnacji poddasza, w obrysie stropodachu na wysokości 1,0 m od poziomu podłogi,
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,
liniach rozgraniczających - należy przez to
rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
nieprzekraczalnych liniach 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,
nie wliczając wysuniętych poza ten obrys
schodów, okapów oraz balkonów,
dostępie do drogi publicznej – należy przez
to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi
albo przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie służebności drogowej,
przeznaczeniu podstawowym – należy przez
to rozumieć planowany rodzaj użytkowania
terenu, który stanowi więcej niż 50 % na danym terenie wraz z elementami zagospodarowania towarzyszącego, związanego bezpośrednio z funkcją terenu,
przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez
to rozumieć rodzaj użytkowania inny niż
podstawowy, który stanowi mniej niż 50 %
na danym terenie wydzielonym liniami
rozgraniczającymi, realizacja funkcji dopuszczalnej nie może następować przed realizacją funkcji podstawowej poza inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej
i komunikacji,
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12) usługach komercyjnych – należy przez to
rozumieć usługi inne niż publiczne, nastawione na osiągnięcie zysku finansowego
i razch jakch zowyolarskich, itp;,
13) usługach publicznych – należy przez to rozumieć działalność związaną z realizacją celów publicznych w rozumieniu przepisów
o gospodarce nieruchomościami,
14) sieci infrastruktury technicznej – należy przez
to rozumieć będące w eksploatacji zakładów
lub przedsiębiorstw, sieci techniczne rozdzielcze, do których możliwość przyłączenia
na określonych warunkach zagwarantowana
jest przepisami powszechnie obowiązującymi lub przepisami miejscowymi oraz związane z nimi sieci przesyłowe,
15) przyłączu – należy przez to rozumieć odcinek
sieci, z którego korzysta jeden lub kilku użytkowników, łączący sieć użytku powszechnego z obsługiwanymi obiektami,
16) tytule prawnym – należy przez to rozumieć
prawo własności, użytkowania, zarządu oraz
inne prawa wynikające z umów cywilnoprawnych,
17) budynkach rekreacji indywidualnej – należy
przez to rozumieć budynki przeznaczone do
okresowego wypoczynku rodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2,
18) 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,
19) terenie górniczym – należy przez to rozumieć
przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu
górniczego,
20) zieleni łęgowej – należy przez to rozumieć
nadrzeczne lub nadwodne łąki i pastwiska,
21) obiektach budowlanych związanych z gospodarką leśną – należy przez to rozumieć
obiekty budowlane związane z gospodarką
leśną oraz wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca
składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne, zgodnie z przepisami odrębnymi
o lasach.
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Rozdział 2.
Zakres przedmiotowy oraz cel opracowania planu
§ 3. Ustalenia planu są zgodne z zapisami
„Zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów, uchwaloną Uchwałą Nr XLVII/382/06 Rady
Gminy w Masłowie z dnia 19 października 2006 r.
oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do
obszaru objętego niniejszym planem.
§ 4.1. Przedmiotem ustaleń planu są zagadnienia określone w art. 15 ust. 2 ustawy.
2. W planie uwzględniono uwarunkowania
wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, z przepisów prawa miejscowego oraz ustaleń Zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Masłów.
3. Przy wydawaniu na podstawie ustaleń
planu rozstrzygnięć administracyjnych, których
przedmiotem jest sposób zagospodarowania
terenów, należy uwzględniać łącznie:
1) wymogi wynikające z ustaleń planu, w tym:
a) warunki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego, krajobrazu i ładu przestrzennego,

b) ogólne zasady zagospodarowania terenów, podziałów nieruchomości i kształtowania zabudowy,
c) przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów,
d) ustalenia w zakresie komunikacji,
2) wymogi wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów prawa
miejscowego.
§ 5. Rysunek planu zawiera:
1) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów funkcjonalnych, dla których mają zastosowanie
uregulowania wynikające z przepisów prawnych powszechnie obowiązujących,
2) oznaczenia będące ustaleniami planu, w tym
w szczególności:
a) linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) granice obszaru objętego miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 3.
Ogólne ustalenia realizacyjne
§ 6.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
uchwale stanowią podstawę do określenia sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.
2. Ustalenia ogólne planu wraz z ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi poszczególnych terenów, stanowią integralną część ustaleń
planu. Pominięcie lub wybiórcze stosowanie
poszczególnych ustaleń, powoduje niezgodność
z niniejszym planem.
3. Zmiana przepisów odrębnych związanych z treścią ustaleń 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 terenach objętych planem, 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 odrębnych

i Norm Polskich, mających odniesienie do określonego w planie, sposobu użytkowania terenu
w oparciu skonkretyzowany wniosek inwestorski.
2. Jako zgodne z planem uznaje się:
1) wyznaczenie dodatkowych dróg wewnętrznych do nowo wydzielanych działek budowlanych w obrębie terenów przeznaczonych
do zabudowy, szerokość nowo wydzielanych
dróg nie może być węższa niż wynika to
z przepisów odrębnych, a linia zabudowy
od nich nie może być mniejsza niż 4,0 m,
2) wyznaczenie tras sieci infrastruktury technicznej oraz terenów obiektów i urządzeń
związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej, o której mowa w rozdziale 10, stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych,
nie kolidujących z innymi ustaleniami planu.
3. Realizacja nowych lub przebudowa,
rozbudowa, nadbudowa i odbudowa budynków,
a także zmiany zagospodarowania i użytkowania
terenów nie mogą naruszać:
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1) praw właścicieli, użytkowników i administratorów terenów sąsiednich,
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych określonych odrębnymi przepisami
prawnymi,
3) innych wymagań, a w szczególności dotyczących ochrony środowiska, gospodarki
wodnej oraz ochrony dóbr kultury i krajobrazu, określonych w przepisach szczególnych.
§ 8.1. Na całym obszarze objętym ustaleniami planu, z wyłączeniem terenów lasów oraz
dróg utrzymuje się wszelką zabudowę oraz dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i odbudowę z zastrzeżeniem § 12 ust. 4
oraz § 13 ust. 4 o ile ustalenia szczegółowe nie
stanowią inaczej,
2. Wyznaczanie i realizacji ścieżek rowerowych (nie wskazanych na rysunku planu) na
terenie objętym ustaleniami planu, należy dokonywać z uwzględnieniem następujących zasad:
1) w obszarach zabudowy wsi ścieżki rowerowe
winny być realizowane w liniach rozgraniczających dróg oraz w obrębie terenów przeznaczonych na cele inwestycyjne,
2) w obszarach otwartych (rolnych i leśnych)
ścieżki rowerowe należy wyznaczać wykorzy-
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stując istniejący układ dróg polnych i leśnych, z dążeniem do eliminacji kolizji ruchu
rowerowego z turystycznym ruchem pieszym.
§ 9. Dla całego obszaru objętego planem
w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania awariom ustala się:
1. Pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów
przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami
odrębnymi, przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę,
2. Wyposażenie
nowoprojektowanych
przewodów wodociągowych w hydranty zewnętrzne, zgodnie z przepisami i normami
obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
3. Drogi pożarowe muszą spełniać warunki
określone w przepisach odrębnych.
4. Teren objęty ustaleniami niniejszego planu
położony jest w zasięgu syren alarmowych.
5. Wymogi dotyczące ochrony ludności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu
uwzględnienia w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 125, poz. 1309).

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 planu:
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) PGZ - teren zwałowiska,
3) KDW, KDW1 – droga wewnętrzna,
4) R - tereny rolnicze,
5) EE 15 kV – istniejące linie energetyczna średniego napięcia 15 kV wraz ze strefą techniczną.

2. Określa się zasady wyposażenia 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. 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, blacha.
2. dopuszcza się stosowanie substytutów imitujących w/w tradycyjne materiały wykończeniowe,
3. kolorystyka materiałów pokryć dachowych w
odcieniach czerwieni, brązu, zieleni i szarości,
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4. dopuszcza się stosowanie kolorów zastrzeżonych jako identyfikacja firm,
5. ogrodzenia działek w dostosowaniu do rozwiązań materiałowych i kolorystyki cech architektury budynków, wysokość ogrodzenia
nie może przekraczać 1,8m.
6. wprowadza się zakaz budowy ogrodzeń pełnych od strony dróg publicznych,
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7. dopuszcza się realizację reklam w terenie
zabudowy w formie:
a) słupów reklamowych,
b) tablic, neonów, ekranów,
c) zabrania się realizacji reklam w liniach
rozgraniczających terenów dróg publicznych.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 12.1. W zakresie ochrony systemu środowiska obowiązują następujące zasady:
1) ochrona istniejących zadrzewień i zakrzewień
oraz sukcesywne wprowadzanie nowych zadrzewień w celu ochrony walorów krajobrazowych i ochrony gleby przed erozją,
2) 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,
3) bezwzględna ochrona przed osuszaniem
małych i okresowych zbiorników wodnych,
rozwijanie tzw. małej retencji.
4) 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.
2. W zakresie ograniczania uciążliwości
obiektów obowiązuje:
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych,
2) warunkiem realizacji zabudowy jest wyposażenie budynków w urządzenia do odprowadzania ścieków,
3) ograniczenie uciążliwości lokalizowanych
obiektów do terenu, do którego odnosi się
tytuł prawny na podstawie udokumentowania zasięgu uciążliwości,
4) zakaz budowy ujęć wód podziemnych do
celów niezwiązanych z zaopatrzeniem w wodę ludności lub produkcją żywności,
5) zakaz prowadzenia rurociągów transportujących substancje chemiczne mogących zanieczyścić wody podziemne.
§ 13. Teren objęty ustaleniami planu położony jest w obrębie wielkoprzestrzennego systemu ochrony przyrody województwa święto-

krzyskiego, który na terenie sołectwa Masłów
Drugi tworzy:
1. Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu
(POChK),
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 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.
3. 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;
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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.

§ 15. Ustala się dopuszczalne poziomy 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 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) dla terenu oznaczonego w planie symbolem MN przypisuje się dopuszczalny
poziom hałasu określony jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe.

§ 14. Ochronie podlegają istniejące zadrzewienia i zakrzewienia jako istotny element
krajobrazu zgodnie z warunkami wynikającymi
z przepisów odrębnych, w tym ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).

§ 16. Na całym obszarze objętym planem
wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
dla których raport o oddziaływaniu jest obligatoryjny w myśl przepisów o ochronie środowiska z
wyłączeniem tras i obiektów komunikacyjnych
oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz w obrębie terenu PGZ.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 17.1. Na terenie objętym granicami planu nie występują obiekty wpisane do rejestru
i ewidencji zabytków.
2. Na terenie objętym ustaleniami planu
nie występują stanowiska archeologiczne.
§ 18.1. Obejmuje się ochroną znajdujące
się na terenie sołectwa dobra kultury współczesnej (nie wpisane do rejestru bądź ewidencji
zabytków), a w szczególności: pomniki, krzyże i
figury przydrożne, mogiły znajdujące się poza
cmentarzami.

2. Ustala się następujące zasady ochrony
dóbr kultury współczesnej:
1) utrzymuje się obiekty stanowiące dobra kultury współczesnej z zachowaniem ich substancji i detali technicznych,
2) zakazuje się przekształcania obiektów w sposób powodujący obniżenie ich wartości kulturowych,
3) dopuszcza się przebudowę obiektów pod
warunkiem, że nie spowoduje ona utraty
cech obiektu.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej
§ 19. W zakresie potrzeb wynikających z kształtowania przestrzeni publicznej plan nie wymaga
ustaleń.
Rozdział 6.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.
§ 20. Dla terenów, wydzielonych liniami
rozgraniczającymi na obszarze opracowania
planu, oznaczonych na rysunku planu, ustala się
następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1. Realizacja zabudowy na terenach objętych
systemami kanalizacji sanitarnej wymaga
podłączenia do tych systemów, z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków,
2. Warunkiem realizacji zabudowy na działce
jest uregulowany dostęp tej działki do drogi
publicznej,

3. Określa się nieprzekraczalne linie zabudowy
od pasa drogowego, zgodnie z ustaleniami
planu,
4. Obszar objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położony jest w zasięgu powierzchni ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz naturalnych, wynikających z
usytuowania lotniska „MASŁÓW”. W związku z powyższym obiekty budowlane oraz naturalne nie mogą naruszać tych powierzchni.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 154

– 10609 –

Ustalania dopuszczalnej wysokości zabudowy należy dokonywać na podstawie pkt 2 § 4
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane
oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U.
Nr 130, poz. 1192) zmienionego § 1 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 11 lipca
2006 r. zmieniającego rozporządzenie w
sprawie warunków, jakie powinny spełniać
obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 134, poz. 946, 947).
Obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w
tym napowietrzne linie, maszty, anteny, usytuowane w zasięgu powierzchni podejścia
powinny być niższe o co najmniej 10,0 m od
dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej przez powierzchnie ograniczające.
Obiekty o wysokości równej lub większej niż
100,0 m nad poziom terenu, stanowiące
przeszkody lotnicze, ze względu na zapewnienie warunków bezpieczeństwa ruchu cywilnego statków powietrznych muszą być
uzgadniane z Prezesem Urzędu Lotnictwa
Cywilnego.
5. W obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej położonych w granicach terenu górniczego „WIŚNIÓWKA I” i stref: rozrzutu odłamków skalnych, szkodliwych drgań
sejsmicznych oraz powietrznej fali uderzeniowej realizowane budynki winny posiadać
wzmocnienia konstrukcyjne uwzględniające
wskazane strefy.
6. Warunkiem realizacji inwestycji na działkach
w obrębie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jest
uregulowany dostęp działki do drogi publicznej poprzez bezpośredni dostęp do tej
drogi, poprzez drogę wewnętrzną lub zapewnienie służebności drogowej
§ 21.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN – tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się:
1) przeznaczenie
podstawowe
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi komercyjne,
b) budynki rekreacji indywidualnej,
c) obiekty małej architektury,
d) budynki gospodarcze i garaże,
e) parkingi wiązane z funkcją podstawową
oraz funkcją dopuszczalną.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1
ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

Poz. 1291

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, z zastrzeżeniem ust. 3,
2) budynki gospodarcze i garaże mogą być realizowane jako dobudowane do budynków
mieszkalnych i usługowych lub wolnostojące,
3) dopuszcza się budowę budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej,
4) w granicach terenów oznaczonych symbolem MN obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w układzie szeregowym,
5) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działki lub w
odległości 1,5 m od granicy działki, w sytuacji braku możliwości lokalizacji budynku
wolnostojącego, na działce przy szerokości
frontu poniżej 18,0 m,
6) wskaźnik intensywności zabudowy nie może
przekraczać 0,4,
7) wielkość powierzchni biologicznie czynnej
min. 30 % powierzchni działki,
8) w celu zapewnienia właściwej obsługi parkingowej ustala się min. 1 miejsce parkingowe na działce przeznaczonej pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną lub min. 2 miejsca
parkingowe w przypadku lokalizacji usług
komercyjnych,
9) w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość nowo wydzielonych działek min. 800 m2 dla zabudowy
wolnostojącej i min. 500 m2 dla zabudowy
bliźniaczej. Dopuszcza się wydzielanie działek
o powierzchni poniżej 800 m2 i 500 m2, jeżeli
podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności gruntu, wydzielaniu działek pod drogi wewnętrzne lub urządzenia infrastruktury technicznej
oraz podziału służącego wydzieleniu zabudowanej części działki,
3. W terenach MN ustala się następujące
zasady kształtowania zabudowy głównej bryły
budynku:
1) ograniczenie nowo budowanych budynków
mieszkalnych, rekreacji indywidualnej i usługowych do 2 kondygnacji nadziemnych,
w przypadku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejących budynków mieszkalnych i usługowych wybudowanych przed
wejściem w życie niniejszego planu dopuszcza się 3 kondygnacje nadziemne,
2) całkowita wysokość nowo budowanych budynków mieszkalnych, rekreacji indywidualnej i usługowych nie może być większa niż
10,0 m ponad średni poziom terenu wokół
budynku, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejących budynków
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mieszkalnych, rekreacyjnych i usługowych
wybudowanych przed wejściem w życie niniejszego planu dopuszcza się ich wysokość
do 12,0 m ponad średni poziom terenu wokół budynku,
wysokość budynków gospodarczych i garaży
dla samochodów osobowych i dostawczych
– 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej
niż 7,0 m do kalenicy dachu ponad średni
poziom terenu wokół budynku,
geometria dachów głównej bryły budynków
– dachy dwuspadowe, czterospadowe lub
wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych 300 do 500 z możliwością wprowadzenia naczółków i przyczółków, dopuszcza się dachy płaskie jedynie w
przypadku realizacji tarasu nad częścią budynku, w przypadku budynków rozbudowywanych geometria dachów winna nawiązywać do części istniejących budynków,
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,
przy użytkowym poddaszu doświetlenie jego
pomieszczeń lukarnami nie może zajmować
więcej niż połowę długości połaci dachowej.
Zaleca się zadaszenie nad lukarnami jako
dwuspadowe lub krzywolinijne. Dopuszcza
się doświetlenie budynków oknami połaciowymi,
zaleca się stosowanie poszerzonych okapów
/50-70 cm/,
zakazuje się realizowania obiektów z dachem
pulpitowym, uskokowym i asymetrycznym,
wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe zakończenie ścian, osadzanie lusterek w elewacji,
dopuszcza się podpiwniczenie budynków.

§ 22.1. Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem R, dla których
ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe określa się rolnicze użytkowanie kompleksów rolnych (grunty orne, użytki zielone, sady i ogrody),
2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa zagrodowa, urządzenia infrastruktury technicznej, stawy, zadrzewienia, szlaki turystyczne
i ścieżki rowerowe.
2. Jako warunki zagospodarowania określa się:
1) utrzymanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej lub usługowej z możliwością jej przebudowy, nadbudowy, rozbu-

2)

3)
4)

5)
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dowy i odbudowy na zasadach określonych
w § 21,
dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej z uwzględnieniem § 20 ust. 5, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza
średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego
w gminie Masłów oraz działka na której lokalizowana będzie taka zabudowa będzie posiadała uregulowany dostęp do drogi publicznej,
zachowanie śródpolnych zadrzewień i zakrzewień oraz zieleni łęgowej,
dopuszcza się możliwość uzupełnień zabudowy w istniejących siedliskach, realizację
obiektów i urządzeń wyłącznie związanych
z prowadzoną gospodarką rolną oraz jej obsługą, adaptację opuszczonych zagród dla
funkcji rekreacji indywidualnej, zalesienia działek bezpośrednio przylegających do kompleksów leśnych V i VI klasy bonitacyjnej,
wprowadza się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gleb i wód powierzchniowych.

§ 23. Dla terenu oznaczonego symbolem
PGZ – teren zwałowiska, ustala się:
1) przeznaczenie terenu: teren zwałowiska,
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) nie wprowadza się ograniczeń dotyczących wielkości powierzchni biologicznie
czynnej,
b) dopuszcza się lokalizację obiektów lub
urządzeń zakładu górniczego,
c) nie wprowadza się ograniczeń dotyczących wysokości budowli i urządzeń zakładu górniczego;
d) wskazuje się rozbudowę zwałowiska w
kierunku wschodnim,
e) wskazuje się stopniową rekultywację
niewykorzystywanych części zwałowiska
poprzez pokrycie zboczy zwałowiska roślinnością,
f) wskazuje się stosowanie roślinności drzewiastej i krzewiastej w celu zbudowania
wielowarstwowej struktury roślinnej,
g) po zaprzestaniu działalności zakładu górniczego ustala się rekultywację terenu w
kierunku rekreacyjno-leśnym.
3) zasady i warunki podziału nieruchomości:
ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu funkcjonalnego.
4) zasady obsługi w zakresie komunikacji:
a) ustala się obsługę komunikacyjną terenu
funkcjonalnego z dróg wewnątrz zakładowych;
b) warunki parkingowe: minimalna ilość
miejsc parkingowych na parkingu na po-
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trzeby zakładu górniczego od 4 do 8 miejsc
parkingowych dla samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 12 ton;
5) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i
użytkowanie terenu: ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i
użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem do czasu zagospodarowania całego
terenu funkcjonalnego w jego liniach rozgraniczających zgodnie z przeznaczeniem terenu.
§ 24. Droga wewnętrzna, oznaczona symbolem KDW, dla której ustala się następujące
parametry techniczne:
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1) szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m,
2) szerokość jezdni minimum 3,0 m,
3) chodniki jednostronne o szerokości minimum 1,5 m,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy 4,0 m mierzona od granicy linii rozgraniczających.
§ 25. Droga wewnętrzna, oznaczona symbolem KDW1, dla której ustala się następujące
parametry techniczne:
1) szerokość w liniach rozgraniczających 5,0 m,
2) szerokość jezdni minimum 3,0 m,
3) chodniki jednostronne o szerokości minimum 1,5 m,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy 4,0 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
§ 26.1. Tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi – nie występują.
2. Teren objęty ustaleniami planu położony jest w obrębie obszarów chronionych na
podstawie przepisów o ochronie przyrody –
ustalenia zgodnie z § 13.
3. W obrębie terenu objętego ustaleniami
planu występują obiekty chronione z mocy
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – nie występują.

4. Teren objęty granicami planu położony
jest częściowo (zgodnie z rysunkiem planu) w
terenie górniczym „Wiśniówka I”, którego granice ustanowiono w koncesji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2003 r. znak:
ŚR.V.7412-41/03 udzielonej na wydobycie kambryjskich piaskowców kwarcytowych z części
złoża „Wiśniówka” w terminie ważności do 31 grudnia 2043 r.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 27.1. Na obszarze objętym granicami
planu nie określa się granic obszarów wymagających scaleń i podziału nieruchomości.
2. Dla terenów oznaczonych symbolem
MN ustala się następujące zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:
1) scalenia i podziały należy przeprowadzić zgodnie z procedurą przewidzianą ustawą o gospodarce nieruchomościami,
2) każda działka powinna mieć dostęp do drogi
publicznej,
3) kąt zawarty pomiędzy granicami działki dochodzącymi do drogi publicznej a granicą tej
drogi powinien być prosty lub zbliżony do
kąta prostego,

4) szerokość frontu powinna pozwalać na zachowanie warunków technicznych i odległości pomiędzy budynkami i być nie mniejsza
niż 20,0 m dla zabudowy wolnostojącej
i min. 15,0 m dla zabudowy bliźniaczej,
5) powierzchnia nowo wydzielonych działek
budowlanych nie może być mniejsza niż
800,0 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min.
500,0 m2 dla zabudowy bliźniaczej.
3. Wymienione w ust. 2 minimalne wielkości działek nie obowiązują w przypadku dokonywania podziałów pod drogi wewnętrzne, ulice,
place, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej oraz mających na celu regulację stanu
faktycznego na gruncie, a także podziałów mających na celu powiększenie.
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Rozdział 9.
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczania w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy
§ 28.1. W obrębie obszaru objętego planem 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 oraz w obrębie terenu PGZ.

2. W zakresie ograniczania uciążliwości
obiektów obowiązuje:
1) bezwzględny zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych,
2) podłączenie obiektów mieszkalnych, mieszkaniowo-usługowych i innych do sieci kanalizacyjnej w zasięgu obsługi sieci, sukcesywnie wraz z budową systemu kanalizacji.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 29.1. W zakresie zaopatrzenia w wodę,
ustala się:
1) obszar objęty planem będzie zaopatrzony w
wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, włączonej do istniejących wodociągów, na warunkach określonych przez
właściciela sieci,
2) projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejących wodociągów i wyposażyć w urządzenia towarzyszące. Sieć, o ile
istnieje taka możliwość, należy wykonać w
postaci zamkniętego układu, z możliwością
zasilania obustronnego,
3) do czasu budowy gminnych sieci wodociągowych na terenach nie posiadających takich
sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z
indywidualnych studni z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach odrębnych.
2. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarno-bytowych, ustala się:
1) docelowo ścieki sanitarno-bytowe z obszaru
planu należy odprowadzić do projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej pracującej w systemie grawitacyjnym, grawitacyjno-pompowym oraz niskociśnieniowym, na warunkach
określonych przez zarządzającego siecią,
2) ścieki za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej
zostaną skierowane do miejskiej oczyszczalni
ścieków w gminie Sitkówka-Nowiny,
3) utrzymanie indywidualnych rozwiązań gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych na terenach o braku kanalizacji tylko
do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
4) dopuszcza się budowę i eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych
oraz zbiorników bezodpływowych na terenach o odległym czasie budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
5) tereny siedlisk, dla których z przyczyn ekonomicznych nie będzie budowana kanalizacja
sanitarna winny posiadać szczelne bezod-

pływowe zbiorniki na ścieki lub oczyszczalnie
przydomowe,
6) na terenach o braku kanalizacji, w okresie do
czasu jej wybudowania, dopuszcza się realizację szczelnych szamb pod warunkiem zachowania wymogów określonych w przepisach odrębnych. Udzielenie pozwolenia na
budowę zbiornika bezodpływowego do czasowego gromadzenia ścieków płynnych powinno być poprzedzone zapewnieniem odbioru ścieków przez wyspecjalizowane służby.
3. W zakresie odprowadzania wód deszczowych, ustala się:
1) odprowadzenie wód opadowych z terenów
zabudowy jednorodzinnej powierzchniowo
do istniejących rowów otwartych, w przypadku ich braku powierzchniowo na teren
własnej działki,
2) odprowadzenie wód opadowych z terenów
usług i terenów działalności gospodarczej
należy odprowadzić po wcześniejszym podczyszczeniu w separatorach do odbiorników.
4. W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala się:
1) budowę systemu sieci gazociągów średniego
ciśnienia zgodnego z programem gazyfikacji
gminy Masłów, zasilanych z projektowanej
stacji redukcyjno-pomiarowej gazu I stopnia,
wykonanej poza terenem planu,
2) gazociągi średniego ciśnienia należy wykonać zgodnie z warunkami wynikającymi
z przepisów odrębnych,
3) W przypadku braku sieci gazowej dopuszcza
się rozwiązania indywidualne w oparciu
o gaz butlowy propan-butan.
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ustala się:
1) zasilanie terenów objętych planem z istniejących sieci niskiego napięcia poprzez jej rozbudowę na warunkach określonych przez
właściciela sieci,
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2) budowę nowych stacji transformatorowych,
celem zaopatrzenia terenów budowlanych w
energię elektryczną,
3) stacje transformatorowe 15/0,4 kV nie mogą
kolidować z pozostałymi ustaleniami planu,
4) linie średniego i niskiego napięcia należy
budować zgodnie z warunkami wynikającymi
z przepisów odrębnych,
5) przy realizacji zabudowy przeznaczonej na
stały pobyt ludzi należy zachować bezpieczny
odstęp od linii elektroenergetycznych zgodny
z PN–E–05100. Zaleca się przyjęcie następujących odległości (stref technicznych) dla budynków mieszkalnych:
a) min. 5 m od osi linii napowietrznych
średniego napięcia (EE 15 kV) i stacji
transformatorowych,
b) ewentualne zbliżenie budynków do osi linii należy uzgodnić z zarządcą linii.
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, których lokalizacje nie mogą kolidować z pozostałymi
ustaleniami planu,
3) na obszarze objętym planem dopuszcza się
lokalizację poza terenami przeznaczonymi
pod zabudowę mieszkaniową i usługową
obiektów telefonii komórkowej jedynie w
przypadku gdy nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego, określone
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w przepisach szczególnych oraz przy zachowaniu walorów krajobrazowych,
4) napowietrzne linie telefoniczne należy sukcesywnie kablować,
5) w obrębie linii rozgraniczających istniejących
i projektowanych dróg dopuszcza się prowadzenie linii telekomunikacyjnych oraz lokalizację szafek z urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej na warunkach określonych
przez zarządcę drogi.
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.
8. W zakresie gospodarki odpadami stałymi, ustala się:
1) w zakresie gospodarowania odpadami stałymi dla mieszkańców ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym
pod nadzorem Urzędu Gminy lub na zasadzie
indywidualnych umów z odbiorcą odpadów
i wywóz ich na składowisko odpadów w
Promniku (gmina Strawczyn), ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów
u źródła ich powstawania,
2) gospodarka odpadami stałymi na terenach
obiektów usługowych i produkcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
9. W zakresie komunikacji ustala się warunki i zasady określone w § 24 i 25.

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

pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu,
z możliwością wprowadzenia zieleni urządzonej,
bez dopuszczenia zabudowy tymczasowej.

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

następujące stawki procentowe wzrostu wartości nieruchomości dla terenów oznaczonych
symbolami: MN – w wysokości 10 %,

DZIAŁ III
Ustalenia końcowe
Rozdział 1
Przepisy uzupełniające
§ 32. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej

2000 m2 na całym obszarze objętym ustaleniami
planu.
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Rozdział 2
Przepisy końcowe
§ 33. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Masłów.

§ 34. Uchwała obowiązuje po upływie
30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów:
mgr Genowefa Jaros
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/326/09
Rady Gminy w Masłowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Miejscowy plan zagospodrowania przestrzennego sołectwa MASŁÓW DRUGI

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 154

– 10615 –

Poz. 1291,1292

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/326/09
Rady Gminy w Masłowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Masłowie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.
Uwagi do projektu planu nie wpłynęły.
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów:
mgr Genowefa Jaros
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLII/326/09
Rady Gminy w Masłowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Masłowie 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi,
na terenie gminy Masłów, Rada Gminy postanawia, co następuje:
1. Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej wynikające z przedstawionego

Radzie Gminy Masłów projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi, na terenie gminy Masłów będą realizowane zgodnie ze Strategią
rozwoju gminy Masłów,
2. Finansowanie inwestycji ze środków budżetu
gminy – środki własne gminy i pozyskane
fundusze zgodnie z przepisami odrębnymi.
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów:
mgr Genowefa Jaros
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UCHWAŁA NR XLIV/335/10
RADY GMINY W MASŁOWIE
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) w związku z art. 166 ust. 1,
art. 184 ust. 1, pkt 10 lit. a i b ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, ze zm.) oraz
w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222
ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237
ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust 1 pkt 1, 2, 3,
art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości
29.243.217 zł z tego:
a) dochody bieżące 21.371.523 zł
b) dochody majątkowe 7.871.694 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1.
§ 2.1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 37.647.633 zł z tego:
a) wydatki bieżące 21.239.813 zł
b) wydatki majątkowe 16.407.820 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą
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umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0 zł.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie
z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne
jednoroczne).
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
nie podlegających zwrotowi w wysokości
12.065.878 zł,
a) wydatki bieżące 601.322 zł
b) wydatki majątkowe 11.464.556 zł zgodnie
z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.
§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
8.404.416 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie – 6.500.000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1.904.416 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości
9.293.766 zł, rozchody w wysokości 889.350 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,
2) celową w wysokości - 10.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w dziale
754, rozdziale 75421, w kwocie - 10.000 zł.
§ 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.
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§ 6. Ustala się dochody w kwocie 188.500 zł.
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie
263.083 zł. na realizację zadań określonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.1. Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe, zgodnie załącznikiem nr 9.
§ 8. Ustala się dochody w kwocie 7.859 zł.
na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w kwocie 7.859 zł. na zadania
określone w ustawie Prawo ochrony środowiska.
§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6.500.000 zł; w tym kredyty,
pożyczki i papiery wartościowe zaciągane
/emitowane/ w związku z umową zawartą z
podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 4.060.000 zł.
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6.500.000 zł; w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową
zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej - w kwocie
4.060.000 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 pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem
zmian dotyczących wieloletnich programów
inwestycyjnych,
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4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania
inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań
z 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.
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§ 11. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości - 187.866,06 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 10.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.
§ 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 Masłów:
mgr Genowefa Jaros
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/335/10
Rady Gminy w Masłowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLIII/336/10
RADY GMINY W MASŁOWIE
z dnia 28 stycznia 2010 r.
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,

Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz.
1464 i z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666
i Nr 92 poz. 753) Rada Gminy w Masłowie uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 154

– 10640 –

§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Masłów winien spełniać wymagania
w zakresie:
1) wyposażenia technicznego, uwzględniające
wymagania dotyczące pojazdów, pojemników lub worków oraz bazy transportowej,
Wymagania dotyczące pojazdów:
a) posiadanie min. 2 bezpyłowych pojazdów
specjalistycznych (hakowiec, bramowiec,
śmieciarka o zabudowie bębnowej lub
prasowej) do przewozu zmieszanych odpadów komunalnych,
b) posiadanie min. 2 pojazdów specjalistycznych do przewozu odpadów selektywnie gromadzonych przez właścicieli
nieruchomości, w tym zmieszanych odpadów opakowaniowych,
c) pojazdy specjalistyczne winny być wyposażone w sprzęt do usuwania ewentualnych zanieczyszczeń powstałych podczas
opróżniania pojemników.
Wymagania dotyczące pojemników:
a) dysponowanie:
- pojemnikami i kontenerami do gromadzenia odpadów komunalnych,
- pojemnikami do selektywnej zbiórki
odpadów lub workami z tworzyw
sztucznych,
b) dysponowanie pojemnikami wyposażonymi w szczelną pokrywę zabezpieczającą przed dostępem zwierząt, oraz opadami atmosferycznymi, które w trakcie
przemieszczania i opróżniania nie mogą
stanowić źródła nadmiernego hałasu.
Wymagania dotyczące bazy transportowej:
a) posiadanie przez przedsiębiorcę tytułu
prawnego do dysponowania bazą transportową z terenem utwardzonym, z wyznaczonymi miejscami do parkowania pojazdów, z wyznaczonymi miejscami do magazynowania pojemników i kontenerów,
b) dysponowanie przez przedsiębiorcę bazą
spełniającą wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i sanitarne, potwierdzone aktualną
opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wyposażoną w:
- miejsce postojowe z punktem napraw,
- pomieszczenie magazynowe,
- stanowisko do tymczasowego magazynowania odpadów takich jak: świetlówki, akumulatory, baterie, leki przeterminowane, opakowania po farbach,
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lakierach i środkach ochrony roślin,
opony, odpady wielkogabarytowe, sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
c) posiadany przez przedsiębiorcę sprzęt:
pojemniki i pojazdy, wykorzystywany do
świadczenia usług, w tym również sprzęt
wynajmowany, używany, dzierżawiony,
powinien być oznakowany w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację świadczącego usługę.
2) zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami,
a) mycie z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu
pojazdów do odbierania odpadów komunalnych,
b) prowadzenie działalności odbierania odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,
c) prowadzenie działalności w sposób nie
powodujący zapylenia, a także nie powodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej,
d) przewożone w kontenerze oraz w otwartej skrzyni ładunkowej, selektywnie odebrane odpady komunalne, muszą być zabezpieczone siatką lub plandeką przed
rozwiewaniem i rozpylaniem,
e) w przypadku zanieczyszczenia środowiska podczas obsługi pojemników przedsiębiorca winien je usunąć środkami znajdującymi się na wyposażeniu pojazdów.
3) miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych.
a) zawarcie przez przedsiębiorcę stosownych umów z odbiorcami odpadów selektywnie zbieranych,
b) w przypadku prowadzenia działalności
polegającej na odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów, posiadanie przez
przedsiębiorcę prawomocnego zezwolenia, o którym mowa w art. 26 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o (tj. Dz. U.
z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.),
c) zgodność postępowania z odbieranymi
z terenu gminy Masłów odpadami komunalnymi z zasadami wynikającymi Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Masłów,
d) określa się gminne składowisko odpadów
komunalnych w Promniku gm. Strawczyn, jako miejsce unieszkodliwienia odpadów komunalnych.
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2. Potwierdzeniem spełnienia wymagań są:
1) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów,
2) w przypadku, gdy pojazdy nie stanowią własności Przedsiębiorcy, kserokopie umów,
z których wynikać będzie wyłączne prawo
przedsiębiorcy do dysponowania tymi pojazdami przy świadczeniu usług,
3) kserokopia aktualnej opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
4) kserokopia posiadanego tytułu prawnego do
bazy transportowej,
5) kserokopie stosownych umów z odbiorcami
odpadów selektywnie zbieranych,
6) załączony do wniosku wzór oznaczenia pojazdów, zawierający co najmniej nazwę przedsiębiorcy, adres i nr telefonu,
7) załączony do wniosku wzór oznaczenia pojemników, zawierający co najmniej nazwę
przedsiębiorcy i nr telefonu,
8) kserokopia posiadanego przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do myjni przeznaczonej
do mycia i dezynfekcji pojazdów lub załączenie kserokopii umowy na korzystanie z myjni
w zakresie określonym w § 1 ust. 1), pkt 20, lit. a),
eksploatowanej przez inny podmiot gospodarczy,
9) harmonogram odbioru selektywnie zebranych odpadów, w tym odpadów wielkogabarytowych oraz wskazanie zadań z zakresu
edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej
zbiórki odpadów,
10) pisemne zobowiązanie przedsiębiorcy do
przestrzegania wymagań wynikających z niniejszej uchwały, w tym wymagań, o których
mowa w § 1 ust. 1, pkt 2), lit. b) i c).
§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie
gminy Masłów winien spełniać wymagania w
zakresie:
1) wyposażenia technicznego zawierający wymagania odnośnie do bazy transportowej,
a) posiadanie tytułu prawnego do dysponowania odpowiednią bazą transportową
1291
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z wyznaczonym miejscem do parkowania
pojazdów.
2) zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami.
a) mycie pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych po zakończeniu pracy,
część spustowa winna być odkażana po
dokonaniu opróżnienia zbiornika,
b) wyposażenie pojazdów specjalistycznych
w sprzęt i środki dezynfekujące do usuwania ewentualnych zanieczyszczeń powstałych podczas opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2. Potwierdzeniem spełnienia wymagań są:
1) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów,
2) kserokopie stosownych umów, z których
wynikać będzie wyłączne prawo przedsiębiorcy do dysponowania tymi pojazdami
przy świadczeniu usług, w przypadku, gdy
pojazdy nie stanowią własności Przedsiębiorcy,
3) załączony do wniosku wzór oznaczenia pojazdów, zawierający co najmniej nazwę przedsiębiorcy, adres i nr telefonu,
4) kserokopia posiadanego przez przedsiębiorcę
tytułu prawnego do myjni przeznaczonej do
mycia i dezynfekcji pojazdów lub załączenie
kserokopii umowy o możliwości korzystania
z myjni w wyżej wymienionym zakresie, eksploatowanej przez inny podmiot gospodarczy,
5) kserokopia posiadanego tytułu prawego do
bazy transportowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów:
mgr Genowefa Jaros

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 154
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Poz. 1294

1294
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INFORMACJA NR GK.I. 7431-14/2010
STAROSTY OSTROWIECKIEGO
z dnia 18 marca 2010 r.
modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja
1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)
Starosta Ostrowiecki informuje, że projekt operatu opisowo-kartograficznego, opracowany w
ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym założenia ewidencji budynków, lokali i aktualizacji użytków
gruntowych dla Gminy Ćmielów (obręby od 01-23
z pominięciem obrębu 03-Brzóstowa) w powiecie ostrowieckim, wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych w lokalu Starostwa
Powiatowego w Ostrowcu Św., Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru ul. Wardyńskiego 1
pokój nr 24 (II piętro) w terminie od 30 listo1294

pada do 18 grudnia 2009r. stał się z dniem
19.12.2009r. operatem ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 24a ust. 9 ww. ustawy
każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane
zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych
danych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu
Św.., Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Wardyńskiego 1.
z up. Starosty Ostrowieckiego
Sekretarz Powiatu Ostrowieckiego:
Piotr Składanowski
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• 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

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski
Redakcja: Zakład Obsługi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w likwidacji, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl
Skład druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w likwidacji, 25-516 Kielce,
Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 0 (prefix) 41 3421807, 3421249

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2010 r.

ISSN-1508-4787

Cena 32,01 zł (w tym 7 % VAT)

