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UCHWAŁA NR LV/416/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Końskie na stałe obwody głosowania oraz wyznaczenia
numerów obwodów, ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.
1760,z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055,
Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r.
Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766,
z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111,
z 2009 r. Nr 213, poz. 1652) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§
1.
W
załączniku
do
uchwały
Nr XXXV/329/2006 Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie podziału gminy
Końskie na stałe obwody głosowania oraz wyznaczenia numerów obwodów, ich granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 226, poz. 2562)
wprowadza się następujące zmiany:

1) w części dotyczącej obwodu głosowania
numer 3 w kolumnie 4 określającej siedzibę
obwodowej komisji wyborczej wyrazy „Hala
Sportowa w Końskich ul. Kapitana Stoińskiego 3” zastępuje się wyrazami „Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich ul. Piłsudskiego 68”;
2) w części dotyczącej obwodu głosowania Nr 21:
a) wyrazy „Południowa nieparzyste od Nr 83
do Nr 95, parzyste od Nr 78 do Nr 148”
zastępuje się wyrazami „Południowa nieparzyste od Nr 83 do Nr 95, parzyste od
Nr 78 do Nr 170”,
b) wyrazy „Robotnicza nieparzyste od Nr 13
do Nr 47, parzyste od Nr 22 do Nr 96” zastępuje się wyrazami „Robotnicza nieparzyste od Nr 13 do Nr 47, parzyste od
Nr 22 do Nr 120”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 160

– 11191 –

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

Poz. 1390,1391

oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marian Gąszcz
1390
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UCHWAŁA NR LV/417/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy
z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47,
poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz.
1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz.
1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218,
poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz.
766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r.
Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547 i Nr 213, poz.
1651 i poz. 1652), na wniosek Burmistrza Miasta
i Gminy Końskie, Rada Miejska w Końskich
uchwala, co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 20 czerwca 2010 r., tworzy się następujące
dodatkowe obwody głosowania:
1) Dom Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w
Końskich,
2) Szpital im. Św. Łukasza w Końskich.

§ 2. Numery i granice utworzonych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych
komisji wyborczych, o których mowa w § 1,
określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na
terenie Miasta i Gminy Końskie w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marian Gąszcz
Załącznik do Uchwały nr LV/417/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Nr obwodu głosowania
22
23
1391

Granice obwodu głosowania
Dom Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek”
w Końskich
Szpital im. Św. Łukasza
w Końskich

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Dom Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich
Końskie ul. Warszawska 25
Szpital im. Św. Łukasza w Końskich
Końskie ul. Gimnazjalna 41 b

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 160

– 11192 –

Poz. 1392,1393
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UCHWAŁA NR LI/427/2010
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
Na podstawie art. 22 ust. 3 i ust. 5 ustawy
z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r.
Nr 47, poz. 544 z późniejszymi zmianami), na
wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Opatów,
Rada Miejska w Opatowie uchwala co następuje:
Numer obwodu głosowania
13
14

§ 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej:

Granice obwodu głosowania
Dom Pomocy Społecznej
w Zochcinku
Szpital Powiatowy
w Opatowie

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
Szpital Powiatowy w Opatowie, ul. Szpitalna 4

§ 4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na terenie Miasta
i Gminy.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak
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UCHWAŁA NR V/6/2010
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach oraz
w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach dla przeprowadzenia głosowania
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Działając na podstawie art. 22 ust. 3 i ust. 5
ustawy z 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (treść jedn. Dz. U. z
2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zmianami) oraz w
związku z § 2 Postanowienia Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 r.
o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 65, poz. 405)
na wniosek Prezydenta Miasta Starachowice
Rada Miejska w Starachowicach uchwala, co
następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
tworzy się w m. Starachowice następujące dodatkowe obwody głosowania, ustala ich numery,
granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych:
- obwód nr 2 w Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Józefa Bema 26 z siedzibą obwodowej komisji w tym „Domu”

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 160

-

– 11193 –

obwód nr 24 w Powiatowym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej przy ul. Radomskiej 70 z siedzibą
obwodowej komisji w budynku nowego szpitala.

Poz. 1393,1394

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie
Świętokrzyskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Rafalski

1393
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UCHWAŁA NR LXXI/574/10
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie podziału Miasta i Gminy Staszów na okręgi wyborcze
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 159, poz. 1547; zmiany z
2004 roku: Dz. U. nr 25, poz. 219, Dz. U. nr 102,
poz. 1055, Dz. U. nr 167, poz. 1760; z 2005 roku:
Dz. U. nr 175, poz. 1457; z 2006 roku: Dz. U.
nr 17, poz. 128, Dz. U. nr 34, poz. 242, Dz. U.
nr 146, poz. 1055, Dz. U nr 159, poz. 1127, Dz. U.
nr 218, poz. 1592; z 2007 roku: Dz. U. nr 48, poz.
327, Dz. U nr 112, poz. 766; z 2008 roku: Dz. U.
nr 96, poz. 607; Dz. U. nr 180, poz. 1111; z 2009
roku: Dz. u. nr 213, poz. 1651; Dz. U. nr 213, poz.
1652) uchwala się co następuje:

§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów dokonuje się podziału Miasta i Gminy na okręgi wyborcze zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 4. Traci moc uchwała nr XLI/406/2002
Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 05 lipca 2002
roku w sprawie: podziału Miasta i Gminy Staszów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i
numerów oraz liczby radnych wybieranych w
kaŜdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady
Miejskiej w Staszowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Kryspin Bednarczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 160

– 11194 –

Poz. 1394

Załącznik do Uchwały nr LXXI/574/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
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Poz. 1395
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UCHWAŁA NR LXXI/575/10
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia na obszarze Miasta i Gminy Staszów stałych obwodów głosowania
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 oraz art. 31
ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.
nr 159, poz. 1547; zmiany z 2004 roku: Dz. U. nr 25,
poz. 219, Dz. U. nr 102, poz. 1055, Dz. U. nr 167,
poz. 1760; z 2005 roku: Dz. U. nr 175, poz. 1457
z 2006 roku: Dz. U. nr 17, poz. 128, Dz. U. nr 34,
poz. 242; Dz. U. nr 146, poz. 1055; Dz. U. nr 159,
poz. 1127; Dz. U. nr 218, poz. 1592; z 2007 roku:
Dz. U. nr 48, poz. 327, Dz. U nr 112, poz. 766;
z 2008 roku: Dz. U. nr 96, poz. 607; Dz. U. nr 180,
poz. 1111; z 2009 roku: Dz. u. nr 213, poz. 1651;
Dz. U. nr 213, poz. 1652) uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Miasta i Gminy
Staszów na stałe obwody głosowania zgodnie z
załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu
przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i
Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 4. Traci moc uchwała nr XLI/407/2002
Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 05 lipca 2002
roku w sprawie utworzenia stałych i odrębnych
obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, burmistrza rady powiatu i
sejmiku województwa oraz zmiany do niej:
Uchwała Nr XXXVII/364/05 Rady Miejskiej w
Staszowie z dnia 30 czerwca 2005 roku, Uchwała
Nr L/503/06 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia
20 lipca 2006 roku oraz Uchwała Nr LI/515/06
Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia
2006 roku.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Kryspin Bednarczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 160

– 11196 –

Poz. 1395

Załącznik do Uchwały nr LXXI/575/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
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UCHWAŁA NR LXXI/576/10
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów
Na podstawie art. 22 ust. 3 i ust. 5 ustawy
z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000r. nr 47, poz. 544; zmiany z 2002 roku: Dz. U.
nr 113, poz. 984, Dz. U. nr 153, poz. 1271; z 2003
roku: Dz. U. nr 57, poz. 507, Dz. U. nr 130, poz.
1188; z 2004 roku: Dz. U. nr 25, poz. 219, z 2005
roku: Dz. U. nr 160, poz. 1346; z 2006 roku: Dz. U.
nr 218, poz.1592; z 2007 roku: Dz. U. nr 112, poz.
766; z 2008 roku: Dz. U. nr 171, poz. 1056; Dz. U.
nr 196, poz. 1218; z 2009 roku: Dz. u. nr 119, poz.
999; Dz. U. nr 202, poz. 1547, Dz. U. nr 213, poz.
1651, Dz. U. nr 213, poz. 1652) uchwala się co
następuje:

20 czerwca 2010 roku zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Kryspin Bednarczyk
Załącznik do Uchwały nr LXXI/576/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Numer
Granice obwodu
obwodu
1
2
19.
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia SS. Miłosierdzia
św. Wincentego a’Paulo w Kurozwękach ul. Kościelna 4
20.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul. 11 Listopada 78

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
3
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia SS. Miłosierdzia
św. Wincentego a’Paulo w Kurozwękach ul. Kościelna 4,
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie (Szpital) ul. 11 Listopada 78,

1396

1397
1397

UCHWAŁA NR XLIX/335/2010
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/117/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie w sprawie utworzenia
stałych obwodów głosowania na terenie gminy Stąporków
Na podstawie art. 30 ust. 2, 2a i 3 ustawy
z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych w obwodzie nr 10 i 11.

§ 2. Podział na stałe obwody głosowania,
ich granice, numery oraz siedziby obwodowych
komisji wyborczych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 160

– 11198 –

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz Komisarzowi
Wyborczemu w Kielcach.

Poz. 1397

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Stąporkowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Pietras
Załącznik do Uchwały nr XLIX/335/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
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Poz. 1398,1399
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UCHWAŁA NR XLI/388/10
RADY GMINY MORAWICA
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Numer obwodu

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na
wniosek Wójta Gminy Morawica, Rada Gminy w
Morawicy uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się następujące stałe obwody
głosowania na terenie Gminy Morawica:

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1
2

Morawica, Łabędziów, Bieleckie Młyny
Bilcza

3

Radomice I, Radomice II

4

Obice, Drochów Dolny, Drochów Górny

5

Dębska Wola, Chałupki, Chmielowice, Kawczyn, Zbrza,

6

Brzeziny, Podwole, Nida

7

Lisów, Brudzów, Zaborze

8
9

Dyminy, Kuby Młyny, Piaseczna Górka
Wola Morawicka

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Gminny Ośrodek Kultury w Morawicy
Szkoła Podstawowa
w Bilczy
Remiza OSP
w Radomicach I
Szkoła Podstawowa
w Obicach
Szkoła Podstawowa
w Dębskiej Woli
Szkoła Podstawowa
w Brzezinach
Szkoła Podstawowa
w Lisowie
Gimnazjum w Bilczy
Szkoła Podstawowa
w Woli Morawickiej

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu
przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz
Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/26/98 Zarządu Gminy w Morawicy z dnia 20 sierpnia
1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy:
inŜ. Janusz Wojtyś
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UCHWAŁA NR XLI/389/10
RADY GMINY MORAWICA
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.)
w związku z Zarządzeniem Nr 12/2010 Wojewody

Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2010 r. w
sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych
do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rada Gminy w Morawicy
na wniosek wójta, uchwala co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 160
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§ 1.1. W uchwale Nr VI/30/06 Rady Gminy
w Morawicy z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie
podziału gminy Morawica na okręgi wyborcze,
ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu wyborczy
wprowadza się następujące zmiany:
1) a. w okręgu wyborczym nr 2 błędnie uŜyto
nazwy zwyczajowej: Dyminy Granice – nazwa urzędowa brzmi: Dyminy, b. do okręgu
wyborczego nr 2 przyłącza się: Piaseczna
Górka,
2) z okręgu wyborczego nr 3 wyłącza się: Piaseczna Górka
3) do okręgu wyborczego nr 7 dołącza się: Drochów Dolny, Drochów Górny
4) a. z okręgu wyborczego nr 8 wyłącza się:
Drochów Dolny, Drochów Górny b. do okręgu
wyborczego nr 8 dołącza się: Dębska Wola,
Chmielowice, Kawczyn, Zbrza
5) a. z okręgu wyborczego nr 9 wyłącza się:
Dębska Wola, Kawczyn, Chmielowice, Zbrza
b. do okręgu wyborczego nr 9 włącza się: Nida
6) likwiduje się okręg wyborczy nr 10.

Poz. 1399,1400

2. Wykaz okręgów wyborczych uwzględniający zmiany, o których mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu
przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz
Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
inŜ. Janusz Wojtyś

Załącznik do Uchwały nr XLI/389/10
Rady Gminy Morawica
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Numer okręgu wyborczego
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych okręgu

Brzeziny, Podwole
Bilcza, Dyminy, Kuby Młyny, Piaseczna Górka
Morawica, Łabędziów, Bieleckie Młyny
Wola Morawicka
Radomice I, Radomice II
Brudzów, Zaborze, Lisów
Obice, Drochów Dolny, Drochów Górny
Chałupki, Chmielowice, Kawczyn, Dębska Wola, Zbrza
Nida

2
4
2
1
1
1
1
2
1
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UCHWAŁA NR XLI/396/10
RADY GMINY MORAWICA
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosownia w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy
z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z
2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.) na wniosek Wojta
Gminy Morawica Rada Gminy w Morawicy
uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się następujący dodatkowy
obwód głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.; obwód
głosowania nr 10 z siedzibą Obwodowej Komisji
Wyborczej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 160

– 11201 –

§ 2. Obwód głosowania wymieniony w § 1
obejmuje obszar jednostki, w której siedzibę ma
dana obwodowa komisja wyborcza i utworzony
jest dla wyborców przebywających w tej jednostce w dniu wyborów.

Poz. 1400,1401

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu
przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz
Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
inŜ. Janusz Wojtyś
1400

1401
1401

UCHWAŁA NR XXXI/183/10
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 22 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy Radoszyce na rok 2010
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Dz. U.
Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U.
Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U.
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz.
717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U.
Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z
2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U.
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr Dz. U. Nr 48, poz.
327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U.
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz.
420; Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy
Radoszyce uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów w dziale
758 – RóŜne rozliczenia
o kwotę 136 976 zł
w tym:
w rozdziale 75801 § 2920 – 116 500 zł
w rozdziale 75831 § 2920 – 20 476 zł
(Pismo Ministra Finansów Znak: ST3/4820/2/10
z dnia 9 lutego 2010 r. – zwiększenie kwot subwencji oświatowej i równowaŜącej wynika
z przyjętej ustawy budŜetowej na rok 2010).
§ 2. Zwiększa się plan wydatków
o kwotę 136 976 zł
w tym:
w dziale 801 rozdziale 80101 § 4010 – 116 500 zł
w dziale 010 rozdziale 01095 § 4300 – 20 476 zł

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów w dziale
852 – Pomoc społeczna
o kwotę 14 925 zł
w tym:
w rozdziale 85213 § 2030 – 14 925 zł
(Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1009/10 z dnia 23 lutego 2010 r. – zmian w planie
dokonano w celu zabezpieczenia środków na
opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne).
§ 4. Zmniejsza się plan wydatków w dziale
852 – Pomoc społeczna
o kwotę 14 925 zł
w tym:
w rozdziale 85213 § 4130 – 14 925 zł
§ 5. Zwiększa się plan dochodów w dziale
852 – Pomoc społeczna
o kwotę 14 925 zł
w tym:
w rozdziale 85213 § 2010 – 14 925 zł
(Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1009/10 z dnia 23 lutego 2010 r. – zmian w planie
dokonano w celu zabezpieczenia środków na
opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne).
§ 6. Zwiększa się plan wydatków w dziale
852 – Pomoc społeczna
o kwotę 14 925 zł
w tym:
w rozdziale 85213 § 4130 – 14 925 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 160
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§ 7. Zwiększa się plan dochodów w dziale
852 – Pomoc społeczna
o kwotę 79 843 zł
w tym:
w rozdziale 85295 § 2030 – 79 843 zł
(Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1010/10 z dnia 23 lutego 2010 r. – środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”).
§ 8. Zwiększa się plan wydatków w dziale
852 – Pomoc społeczna
o kwotę 79 843 zł
w tym:
w rozdziale 85295 § 3110 – 79 843 zł
§ 9. Zwiększa się plan dochodów w dziale
852 – Pomoc społeczna
o kwotę 9 038 zł
w tym:
w rozdziale 85212 § 0970 – 7 406 zł
w rozdziale 85212 § 0920 – 1 632 zł
(Decyzje Wójta Gminy Radoszyce w sprawie
zwrotu nienaleŜnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami).
§ 10. Zwiększa się plan wydatków w dziale
852 – Pomoc społeczna
o kwotę 9 038 zł
w tym:
w rozdziale 85212 § 2910 – 9 038 zł
§ 11. Zwiększa się plan przychodów z tytułu nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych (§ 957)
o kwotę 119 500 zł

Poz. 1401

§ 12. Zwiększa się plan wydatków w dziale
926 – Kultura fizyczna i sport
o kwotę 119 500 zł
w tym:
w rozdziale 92601 § 6050 – 119 500 zł
§ 13. Zwiększa się plan dochodów w dziale
852 – Pomoc społeczna
o kwotę 4 500 zł
w tym:
w rozdziale 85219 § 2030 – 4 500 zł
(Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011009/10 z dnia 10 marca 2010 r. – środki przeznaczone na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł
miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku
2010.
§ 14. Zwiększa się plan wydatków w dziale
852 – Pomoc społeczna
o kwotę 4 500 zł
w tym:
w rozdziale 85219 § 4010 – 3 822 zł
w rozdziale 85219 § 4110 – 584 zł
w rozdziale 85219 § 4120 – 94 zł
§ 15. Dokonuje się przeniesień wydatków
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 16. Załączniki Nr 3, Nr 3a, Nr 4, Nr 4a,
Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 12 do uchwały otrzymują
nowe brzmienie.
§ 17. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczacy Rady Gminy:
Henryk Cieślak

Dziennik Urzędowy
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Poz. 1401

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXI/183/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 22 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 160
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Poz. 1401

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 160
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Poz. 1401

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXI/183/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 22 marca 2010 r.
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXX/180/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 160
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Poz. 1401

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XXXI/183/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 22 marca 2010 r.
Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XXX/180/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 160
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Poz. 1401

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXI/183/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 22 marca 2010 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXX/180/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 160
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Poz. 1401

Załącznik nr 4a
do Uchwały nr XXXI/183/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 22 marca 2010 r.
Załącznik nr 4a
do Uchwały nr XXX/180/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 160
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Poz. 1401

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXI/183/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 22 marca 2010 r.
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXX/180/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 160
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Poz. 1401

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXI/183/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 22 marca 2010 r.
Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXX/180/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 160

– 11211 –

Poz. 1401

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXI/183/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 22 marca 2010 r.
Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXX/180/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 160
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Poz. 1401

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXI/183/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 22 marca 2010 r.
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXX/180/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 160
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Poz. 1401

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXXI/183/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 22 marca 2010 r.
Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXX/180/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 stycznia 2010 r.

1401

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 160
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Poz. 1402

1402
1402

UCHWAŁA NR XL/226/2010
RADY GMINY RAKÓW
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240./
- Rada Gminy Raków uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/216/2010 Rady
Gminy Raków z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Raków na 2010
rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się uchwalone dochody budŜetowe
o kwotę 89.229,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się uchwalone wydatki budŜetowe
o kwotę 1.353.225,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości
2.082.460,00 zł zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z: – z zaciągniętych kredytów w
kwocie 818.464 zł - z wolnych środków w kwocie
1.263.996,00 zł
2. Zwiększa się uchwalone przychody o
kwotę 1.263.996,00 zł załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XXXVIII/216/2010 Rady Gminy Raków z dnia
25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Raków na 2010 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2010r. – załącznik Nr 3a do
uchwały Rady Gminy Raków Nr XXXVIII/216/2010
Rady Gminy Raków z dnia 25 stycznia 2010r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Raków na

2010 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do
niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w
latach 2010-2012 – załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy Raków Nr XXXVIII/216/2010 Rady
Gminy Raków z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Raków na 2010
rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
2010r. załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy
Raków Nr XXXVIII/216/2010 z dnia 25 stycznia
2010r.otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do
niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmiany planu przychodów
i wydatków zakładów budŜetowych na 2010 rok
– załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/216/2010
Rady Gminy Raków z dnia 25 stycznia 2010 roku
otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady:
Jerzy Nowak
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Zmiany w budŜecie gminy w 2010 r. – dochody budŜetowe

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL/226/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 30 marca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XL/226/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 30 marca 2010 r.
Zmiany w budŜecie gminy w 2010 r. – wydatki budŜetowe
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XL/226/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 30 marca 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XL/226/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 30 marca 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XL/226/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 30 marca 2010 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XL/226/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 30 marca 2010 r.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XL/226/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 30 marca 2010 r.

1402
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1403
1403

UCHWAŁA NR II/7/2010
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
z dnia 24 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (tekst jednolity – Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 211,
art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
– (tekst jednolity- Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetu
gminy na 2010 rok o kwotę 124 703 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1) Zwiększa się plan wydatków budŜetu gminy
na 2010 rok o kwotę 452 135 zł
2) Zmniejsza się plan wydatków budŜetu gminy
na 2010 rok o kwotę 662 232 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 20102012” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik
Nr 3a do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2010 rok” oraz załącznik „Wydatki majątkowe na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2010 rok” otrzymują odpowiednio
brzmienie jak załączniki Nr 4 i 4a do niniejszej
uchwały.
§ 6. Ustala się deficyt budŜetu gminy w
wysokości 3 615 765 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów i poŜyczek w kwocie
- 3 615 765 zł.

§ 7. Zwiększa się przychody budŜetu z tytułu wolnych środków jako nadwyŜki środków
pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu wynikającą z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat
ubiegłych o kwotę 27 097 zł i zmniejsza się przychody budŜetu z tytułu poŜyczek i kredytów o
kwotę 361 897 zł. W związku z tym załącznik
„Przychody i rozchody budŜetu w 2010 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej
uchwały. Przychody budŜetu wynoszą 5 217 689 zł,
rozchody 1 601 924 zł.
§ 8. Przychody budŜetu z tytułu wolnych
środków jako nadwyŜki środków pienięŜnych na
rachunku bieŜącym budŜetu wynikającą z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie 27 097 zł przeznacza się na zwiększenie planu
wydatków budŜetu gminy na 2010 r. zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 9. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2010 r.” otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 10. Ustala się dochody w kwocie 53 000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56 621 zł
na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz kredytów i
poŜyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu - w kwocie 3 615 765 zł;
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem
dysponującym
funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej - w kwocie 3 587 596 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych poŜyczek i kredytów - w kwocie
1 374 827 zł;
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w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem
dysponującym
funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej - w kwocie 1 077 792 zł
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 328 011 zł
§ 12. UpowaŜnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji
papierów wartościowych na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu
budŜetu – w kwocie 3 615 765 zł;
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku
ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej - w kwocie
3 587 596 zł
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościo-

Poz. 1403

wych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredyt - w kwocie 1 374 827 zł;
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku
ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej - w kwocie
1 077 792 zł
c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej – w kwocie
1 328 011 zł
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady:
Piotr Pałgan

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 160

– 11227 –

Poz. 1403

Załącznik nr 1
do Uchwały nr II/7/2010
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 24 marca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr II/7/2010
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 24 marca 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr II/7/2010
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 24 marca 2010 r.
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Załącznik nr 3a
do Uchwały nr II/7/2010
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 24 marca 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr II/7/2010
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 24 marca 2010 r.
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Załącznik nr 4a
do Uchwały nr II/7/2010
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 24 marca 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr II/7/2010
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 24 marca 2010 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr II/7/2010
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 24 marca 2010 r.
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UCHWAŁA NR II/10/2010
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
z dnia 24 marca 2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/62/2001 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia
2001r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przyłącze do wodociągu gminnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40
ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami) art. 4 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2006r. Nr 9 poz. 43 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 15 ustawy z
dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 156 § 1 pkt. 2
k.p.a (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Rudzie Malenieckiej uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr VI/62/2001 Rady
Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia
2001r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
przyłącze do wodociągu gminnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady:
Piotr Pałgan

1404

1405
1405

UCHWAŁA NR XXX/149/10
RADY GMINY SCEMIN
z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Secemin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm. ) oraz art. 19
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858 ze zm.) Rada Gminy Secemin, uchwala:
§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Secemin w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/50/07 Rady
Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2007 roku w
sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania
wody na terenie gminy Secemin.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Secemin:
mgr Bogdan Wasik
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Załącznik do Uchwały nr XXX/149/10
Rady Gminy Scemin
z dnia 12 marca 2010 r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Regulamin niniejszy dotyczy
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, realizowanego przez
Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji z
siedzibą we Włoszczowie przy ul. Wiejskiej 55,
zwany dalej „Przedsiębiorstwem”, na terenie
Gminy Secemin.
2. UŜyte w Regulaminie określenia
oznaczają:
1) odbiorca usług - kaŜdy, kto korzysta z usług
wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej
umowy z przedsiębiorstwem wodociągowokanalizacyjnym;
2) urządzenia kanalizacyjne sieci kanalizacyjne,
wyloty urządzeń kanalizacyjnych słuŜących
do wprowadzania ścieków do wód lub do
ziemi oraz urządzenia podczyszczające i
oczyszczające ścieki oraz przepompownie
ścieków;
3) urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy
mierzący ilość odprowadzanych ścieków,
znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym;
4) urządzenia wodociągowe - ujęcia wód
powierzchniowych i podziemnych, studnie
publiczne, urządzenia słuŜące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie
wody;
5) wodomierz - przyrząd pomiarowy mierzący
ilość pobranej wody przez punkty czerpalne
wody w budynku, umieszczony na instalacji
wewnętrznej budynku za wodomierzem
głównym;
6) wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy mierzący ilość bezpowrotnie zuŜytej
wody;
7) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy
mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się
na kaŜdym przyłączu wodociągowym;
8) wodomierz własny - przyrząd pomiarowy
mierzący ilość pobranej wody - z własnego
ujęcia, słuŜący do obliczenia naleŜności z
tytułu odprowadzania do kanalizacji ścieków;
9) przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu
łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną nieruchomości odbiorcy usług z siecią

10)

11)

12)

13)

14)

15)

kanalizacyjną, za pierwszą studzienką licząc
od strony budynku, a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomości gruntowej;
przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu
łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną
instalacją wodociągową w nieruchomości
odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym;
sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,
którymi dostarczana jest woda lub którymi
odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
zbiorowe zaopatrzenie w wodę - działalność
prowadzoną przez Przedsiębiorstwo, polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody;
zbiorowe odprowadzanie ścieków – działalność prowadzoną przez Przedsiębiorstwo,
polegającą na odprowadzaniu ścieków do
oczyszczalni;
Ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z
2006r., Nr 123, poz. 858 ze zm.);
Umowa - naleŜy przez to rozumieć umowę o
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków zawartą między Przedsiębiorstwem
a Odbiorcą usług.

3. Celem niniejszego Regulaminu jest
określenie praw i obowiązków Przedsiębiorcy i
Odbiorcy usług, wynikających z Ustawy i innych
przepisów wykonawczych oraz określenie
wzajemnych relacji pomiędzy Przedsiębiorstwem
a właścicielem lub administratorem instalacji
wodociągowej i kanalizacyjnej.
4. Przedsiębiorstwo świadczy usługi
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy
zawartej z Odbiorca usług.
5. Odbiorca usług powinien racjonalnie
gospodarować wodą i uŜywać ją zgodnie z
przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z
zawartej Umowy.
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Rozdział II
Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo
§ 2. Przedsiębiorstwo ma obowiązek:
1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
do realizacji dostaw wody w wymaganej
ilości, dostaw wody z sieci pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i
odprowadzania ścieków w sposób ciągły i
niezawodny, a takŜe zapewnić naleŜytą
jakość dostarczanej wody;
2) opracowywać wieloletni plan rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu;
3) zapewnić budowę urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez
gminę w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego,
w
zakresie
uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i
modernizacji, o którym mowa w pkt 2;
4) dokonywać na swój koszt niezbędnych
napraw
urządzeń
wodociągowych
i
kanalizacyjnych oraz zdrojów ulicznych;
5) wydawać warunki techniczne niezbędne do
podłączenia
nieruchomości
do
sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo, oraz uzgodnić
przedłoŜoną dokumentację techniczną albo
wydać do niej opinię;
6) zamontować na swój koszt wodomierz
główny i wodomierz dodatkowy, o którym
mowa w § 17 ust. 3 pkt 2, po odbiorze
przyłącza i podejścia wodomierzowego, oraz
ponosić koszty związane z ich konserwacją, i
w związku z tym dokonywać kontroli ich
funkcjonowania z własnej inicjatywy, bez
pobierania opłat, z wyjątkiem sytuacji, gdy
kontrola odbywa się na wniosek odbiorcy
usług - wówczas, w przypadku stwierdzenia
prawidłowego działania wodomierza kontrolowanego, koszt kontroli ponosi odbiorca
usług;
7) prowadzić regularną kontrolę wewnętrzną
jakości wody i informować o niej poprzez
publikację komunikatu w prasie jeden raz na
kwartał;
8) przyjąć do systemu kanalizacyjnego ścieki
bytowe, komunalne i przemysłowe oraz do
kanalizacji deszczowej ścieki opadowe i
roztopowe
od
odbiorców
usług,
na
podstawie zawartych z nimi umów, zgodnie z
zasadami określonymi w Regulaminie;

9) określić wymaganą jakość ścieków przyjmowanych do systemu kanalizacyjnego;
10) zapewnić
sprawność
techniczną
oraz
prawidłową eksploatację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
11) w przypadku wystąpienia z wnioskiem o
wydanie warunków technicznych odbioru
ścieków innych niŜ bytowe, określić
dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w
ściekach, a takŜe kontrolować, czy jakość
przyjmowanych ścieków jest zgodna z
obowiązującymi przepisami.
§ 3. Przedsiębiorstwo ma prawo:
1) kontrolować prawidłowość robót budowlano-instalacyjnych
prowadzonych
w
związku z podłączaniem do sieci, oraz ich
zgodność z warunkami technicznymi i
dokumentacją techniczną;
2) do wstępu na teren nieruchomości lub do
obiektu budowlanego, naleŜących do osób, o
których mowa w § 9, § 13 ust. 1 oraz § 14
ust. 1 i 3, w celu:
a) zainstalowania lub demontaŜu wodomierza głównego,
b) przeprowadzenia kontroli urządzenia
pomiarowego, wodomierzy, wodomierza
dodatkowego lub wodomierza głównego, dokonania odczytu ich wskazań,
badań i pomiarów,
c) przeprowadzenia przeglądów i napraw
urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo,
d) sprawdzenia ilości i jakości ścieków
wprowadzanych do sieci,
e) odcięcia przyłącza wodociągowego lub
przyłącza kanalizacyjnego lub załoŜenia
plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do punktów
czerpalnych wody w budynku,
f) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, stanowiącego
własność Przedsiębiorstwa;
3) do zajmowania pasa terenu na posesjach
odbiorców usług, o szerokości niezbędnej do
usunięcia awarii lub dokonania konserwacji
urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, pod warunkiem, Ŝe na własny koszt
przywróci ten teren do stanu sprzed awarii
lub konserwacji, bądź pokryje naleŜycie
udokumentowane koszty poniesione w tym
zakresie przez odbiorcę usług.
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§ 4. Odbiorca usług ma obowiązek:
1) korzystać z instalacji wodociągowej w
sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej, a w szczególności eliminować moŜliwości wystąpienia
skaŜenia bakteriologicznego lub chemicznego wody w sieci wodociągowej na skutek
cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z
instalacji centralnego ogrzewania;
2) uŜytkować instalację kanalizacyjną w taki
sposób, aby wykluczyć moŜliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci
kanalizacyjnej oraz nie wylewać substancji o
składzie i stęŜeniu przekraczającym normy
określone w obowiązujących przepisach;
3) umoŜliwiać realizację uprawnień, o których
mowa w § 3 pkt 2 i 3;
4) prawidłowo utrzymywać i zabezpieczać
przed ingerencją osób nieuprawnionych
miejsca, w których zainstalowany jest
wodomierz główny, wodomierz dodatkowy,
wodomierz (łącznie ze studzienką) lub
urządzenie pomiarowe, oraz zapewnić łatwy
dostęp do tych urządzeń;
5) powierzać
usuwanie
awarii
przyłączy
będących w posiadaniu odbiorcy usług,
osobom
posiadającym
odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje;
6) uzgadniać z Przedsiębiorstwem kwestie
związane z sadzeniem drzew lub krzewów
oraz zabudowy w pasie sieci wodociągowej
lub kanalizacyjnej;
7) terminowo uiszczać naleŜności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, zgodnie
z wystawianymi przez Przedsiębiorstwo
fakturami;
8) ponosić koszty likwidacji istniejącego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego,
w związku z realizacją nowego przyłącza do
tej samej nieruchomości, jeŜeli właścicielem
istniejącego przyłącza jest odbiorca usług;
9) zawiadomić Przedsiębiorstwo o posiadanych
własnych ujęciach wody w celu umoŜliwienia
prawidłowego obliczenia naleŜności z tytułu
odprowadzania ścieków;
10) wykorzystywać swoje przyłącze kanaliza-
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cyjne tylko na uŜytek własny i tylko do
odprowadzania
ścieków
opisanych
w
Umowie;
11) bezzwłocznie powiadamiać Przedsiębiorstwo
o zmianie danych objętych Umową, a w
szczególności o zbyciu nieruchomości lub
innym sposobie zaprzestania jej władania,
wskazując nowego właściciela lub władającego.
§ 5. Odbiorca usług ma prawo:
1) odbierania wody o odpowiednim ciśnieniu i
jakości, z zastrzeŜeniem § 32, 33 i 34;
2) nieprzerwanego odprowadzania ścieków, z
zastrzeŜeniem § 33 i 34;
3) zgłaszania Przedsiębiorstwu reklamacji dotyczących wysokości naliczonych opłat za
dostarczoną wodę i odebrane ścieki oraz
Ŝądania przeprowadzenia ekspertyzy wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego przez właściwy organ administracji miar;
4) uzyskania rekompensaty w przypadku
dostawy wody o obniŜonej jakości;
5) bezpłatnego korzystania z zastępczych
punktów poboru wody w przypadku przerw
w dostawie wody, wskazanych w § 33 ust. 1
pkt 2 i § 34 ust. 1 pkt 1-3;
6) zgłaszania Przedsiębiorstwu wskazań wodomierza, wodomierza głównego, wodomierza
dodatkowego lub urządzenia pomiarowego.
§ 6. Odbiorcy usług zabrania się:
1) pobierać wodę z pominięciem wodomierza,
wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, wodomierza własnego, lub odprowadzać ścieki z pominięciem urządzenia
pomiarowego, jeŜeli takie urządzenie zostało
zamontowane;
2) przemieszczać
wodomierz,
wodomierz
główny, wodomierz dodatkowy, wodomierz
własny, lub urządzenie pomiarowe, zakłócać
ich funkcjonowanie, zrywać plomby na nich
załoŜone,
jak
równieŜ
na
zaworach
odcinających;
3) wykorzystywać sieć wodociągową bądź
instalację wodociągową do uziemiania
urządzeń elektrycznych.

Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami usług
§ 7.1. Miejscem dostarczania wody przez
Przedsiębiorstwo jest zawór za wodomierzem
głównym i zawór za wodomierzem dodatkowym
na przyłączu wodociągowym.

2. Miejscem odbioru ścieków przez
Przedsiębiorstwo jest odpływ ścieków z
pierwszej studzienki na przyłączu kanalizacyjnym, licząc od strony budynku, a w przypadku
jej braku - granica nieruchomości gruntowej.
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§ 8.1. Dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków odbywa się na podstawie pisemnej
umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, zawartej między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą usług.
2. Integralną częścią umowy na odprowadzanie ścieków z Odbiorcą usług wprowadzającym ścieki przemysłowe, jest załącznik
określający
dopuszczalne
warunki,
jakim
powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do
sieci kanalizacyjnej.
3. Umowę w imieniu Przedsiębiorstwa
zawierają osoby upowaŜnione do jego reprezentowania lub osoby upowaŜnione do zawarcia
umowy na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
4. Odbiorca usług moŜe zawrzeć umowę
osobiście bądź przez naleŜycie umocowanego
przedstawiciela.
5. W imieniu osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej
nieposiadającej
osobowości
prawnej,
umowę
mogą
zawrzeć
osoby
upowaŜnione do ich reprezentowania według
właściwych rejestrów lub ewidencji, oraz
pełnomocnicy tych osób.
§ 9.1. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do
zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub
odprowadzanie ścieków z osobą, której
nieruchomość została przyłączona do sieci i
która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o
zawarcie umowy.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, moŜe
być zawarta z:
a) osobą posiadającą tytuł prawny do
korzystania z nieruchomości, do której ma
być dostarczana woda lub z której mają być
odprowadzane ścieki;
b) właścicielem lub zarządcą nieruchomości
zabudowanej budynkiem wielolokalowym
lub budynkami wielolokalowymi;
c) osobą korzystającą z nieruchomości o
nieuregulowanym stanie prawnym.
§ 10. Umowa zawiera w szczególności
postanowienia dotyczące:
1. ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia;
2. przyjętego okresu obrachunkowego, o
którym mowa w § 18 ust. 1;
3. sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;
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4. praw i obowiązków stron umowy;
5. warunków
usuwania
awarii
przyłączy
wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odbiorcy usług;
6. procedur i warunków kontroli urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych;
7. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie
warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
§ 11. Treść umowy nie moŜe ograniczać
praw i obowiązków stron, wynikających z
przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r.
Nr 123, poz. 858 ze zm.), z przepisów wykonawczych
oraz
postanowień
niniejszego
Regulaminu.
§ 12.1. Umowa zawierana jest na czas
określony lub na czas nieokreślony.
2. Umowa moŜe zostać zmieniona po
dokonaniu uzgodnień przez strony. Zmiana
następuje poprzez podpisanie aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaŜności.
3. Strony mają prawo do rozwiązania
umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia, z zastrzeŜeniem § 33 ust. 3 i 34
ust. 2.
4. Umowa wygasa na skutek:
a) upływu czasu, na który została zawarta;
b) śmierci lub likwidacją Odbiorcy usług;
c) w związku ze zmianą właściciela
władającego nieruchomością.

lub

5. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia
umowy Przedsiębiorstwo moŜe zaniechać
dostarczania wody lub odbioru ścieków i
zastosować środki techniczne uniemoŜliwiające
pobór wody lub odprowadzenie ścieków.
§ 13.1. JeŜeli nieruchomość zabudowana
jest budynkiem wielolokalowym lub budynkami
wielolokalowymi, Umowa jest zawierana z ich
właścicielem lub z zarządcą.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,
właściciel
lub
zarządca
budynku
wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest
uprawniony do zainstalowania wodomierzy
mierzących zuŜycie wody przez wszystkie punkty
czerpalne wody w danym budynku. Osoba
korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić
lokal właścicielowi lub zarządcy w celu
zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania
ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.
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§ 14.1. Na wniosek właściciela lub
zarządcy
budynku
wielolokalowego
lub
budynków wielolokalowych Przedsiębiorstwo
zawiera umowę takŜe z osobą korzystającą z
lokalu wskazaną we wniosku, jeŜeli:
a) instalacja wodociągowa w budynku jest
wyposaŜona w wodomierze, zainstalowane
zgodnie z obowiązującymi warunkami
technicznymi, mierzące zuŜycie wody przez
wszystkie punkty czerpalne wody w
budynku;
b) przed i za wodomierzem mierzącym zuŜycie
wody przez punkty czerpalne wody w budynku
zamontowany jest zawór odcinający;
c) jest moŜliwy odczyt wskazań wodomierzy w
terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo z właścicielem lub zarządcą;
d) właściciel lub zarządca rozliczy, zgodnie z
§ 19, róŜnicę wskazań między wodomierzem
głównym a sumą wskazań wodomierzy
mierzących zuŜycie wody przez wszystkie
punkty czerpalne wody w budynku;
e) właściciel lub zarządca na podstawie Umowy
reguluje naleŜności wynikające z róŜnicy
wskazań między wodomierzem głównym a
sumą wskazań wodomierzy mierzących
zuŜycie wody przez wszystkie punkty
czerpalne wody w budynku;
f) właściciel lub zarządca określa warunki
utrzymania tych wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz
warunki pobierania wody z punktów
czerpalnych znajdujących się poza lokalami;
g) został uzgodniony z właścicielem lub
zarządcą sposób przerwania dostarczania
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wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody
do pozostałych lokali; w szczególności przez
moŜliwość przerwania dostarczania wody do
lokalu rozumie się załoŜenie plomb na
zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
h) został uzgodniony z właścicielem lub
zarządcą sposób przerywania dostarczania
wody z punktów czerpalnych znajdujących
się poza lokalami, bez zakłócania dostaw
wody do lokali.
2. Właściciel lub zarządca przed złoŜeniem
wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń, o których
mowa w ust. 1 pkt d) i e), oraz o obowiązku
regulowania dodatkowych opłat wynikających z
taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo
rozliczenie.
3. Przedsiębiorstwo moŜe wyrazić zgodę
na zawarcie Umowy z osobą korzystającą z
lokalu w budynkach wielolokalowych równieŜ w
przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o
których mowa w ust. 1.
4.
Przedsiębiorstwo
ma
prawo
wypowiedzieć umowę, o której mowa w ust. 1
i w ust. 3, jeŜeli w trakcie jej obowiązywania
wystąpią
warunki
uniemoŜliwiające
jej
spełnienie, w szczególności warunki uniemoŜliwiające ustalenie naleŜności za dostarczoną
wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych
lokali, w terminie określonym w Umowie.

Rozdział IV
Sposób rozliczeń
§ 15. Rozliczanie naleŜności odbywa się na
podstawie określonych w taryfach cen i stawek
opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
§ 16.1. Ilość dostarczonej wody ustala się
na podstawie wskazania wodomierza głównego
na przyłączu oraz wodomierza dodatkowego, z
wyjątkiem przypadku określonego w § 14 ust. 1,
kiedy to ilość dostarczonej wody ustala się na
podstawie wskazań wodomierzy mierzących
zuŜycie wody przez wszystkie punkty czerpalne
wody w budynku, z uwzględnieniem wskazań
wodomierza głównego.
2. W
sytuacji
braku
technicznych
moŜliwości
zainstalowania
wodomierza
głównego, ilość dostarczonej wody ustala się w
oparciu o przeciętne normy zuŜycia wody dla
poszczególnych grup odbiorców usług, na
podstawie odrębnych przepisów.

3. W przypadku niesprawności wodomierzy, o których mowa w ust. 1, jeŜeli umowa
nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala
się na podstawie średniego zuŜycia wody w
okresie 3 (trzech) miesięcy przed stwierdzeniem
niesprawności wodomierzy, a gdy nie jest to
moŜliwe - na podstawie średniego zuŜycia wody
w analogicznym okresie roku ubiegłego lub
iloczynu średniomiesięcznego zuŜycia wody w
roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności
wodomierzy.
4. W przypadku niemoŜności odczytania
wskazań wodomierzy, o których mowa w ust. 1,
Przedsiębiorstwo wystawia fakturę zaliczkową,
która zostaje rozliczona po odczytaniu ich
wskazań.
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§ 17.1. Ilość odprowadzonych ścieków, z
wyłączeniem wód opadowych i roztopowych,
ustala się na podstawie wskazań urządzeń
pomiarowych.
2. W sytuacji braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków, o których
mowa w ust. 1, przyjmuje się jako równą ilości
wody pobranej ustalonej na podstawie odczytu
wodomierza głównego lub wodomierza własnego, albo określonej w Umowie.
3. W rozliczeniach ilości odprowadzonych
ścieków, o których mowa w ust. 1, ilość
bezpowrotnie zuŜytej wody uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej
zuŜycia na ten cel ustalona jest na podstawie
wodomierza dodatkowego zainstalowanego:
 na instalacji wewnętrznej, za wodomierzem
głównym, na koszt Odbiorcy usług, albo
 równolegle do wodomierza głównego, na
zasadzie rozdziału instalacji, na koszt
Przedsiębiorstwa.
4. W przypadku niemoŜności odczytania
wskazań urządzenia pomiarowego, Przedsiębiorstwo wystawia fakturę zaliczkową, która
zostaje rozliczona po odczytaniu jego wskazań.
§ 18.1. Do rozliczeń z odbiorcami usług
stosuje się jednomiesięczne okresy rozrachunkowe, ustalone w Umowie zawartej z
Odbiorcą usług.
2. Przedsiębiorstwo moŜe wystawiać
faktury zaliczkowe, które są rozliczane po
odczycie wodomierza głównego, wodomierza
dodatkowego lub urządzenia pomiarowego.
3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty w
formie przelewu, wpłaty na konto Przedsiębiorstwa albo gotówką w kasie Przedsiębiorstwa, w terminie płatności oznaczonym
na fakturze.
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4. JeŜeli opłaty nie zostały wniesione przez
Odbiorcę usług w oznaczonym terminie,
Przedsiębiorstwo nalicza odsetki ustawowe oraz
wysyła upomnienie, wyznaczając dodatkowy
14 (czternasto) dniowy termin zapłaty, uprzedzając
równocześnie o moŜliwości zamknięcia przyłącza
wodociągowego lub kanalizacyjnego.
5. W przypadku gdy Odbiorca usług nie
uiścił naleŜności za pełne dwa okresy
obrachunkowe następujące po dniu otrzymania
upomnienia w sprawie uregulowania zaległej
opłaty, o którym mowa w ust. 4, Przedsiębiorstwo
moŜe zaprzestać świadczenia usług.
6. W przypadku powstania długu po
stronie Odbiorcy usług na skutek nieuiszczenia
naleŜności, Przedsiębiorstwo moŜe na zasadach
ogólnych zaliczyć naleŜność z wpłat bieŜących na
poczet zaległych odsetek i zaległych opłat.
§ 19.1. Właściciel lub zarządca budynku
wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, będący stroną umowy o której mowa w
§ 13 ust. 1, jest obowiązany do rozliczenia
kosztów dostarczenia wody i odprowadzenia
ścieków z osobami korzystającymi z lokali w
budynku.
2. Właściciel lub zarządca budynku
wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania
kosztów róŜnicy wskazań między wodomierzem
głównym a sumą wskazań wodomierzy
mierzących zuŜycie wody przez punkty czerpalne
wody w budynku. NaleŜnościami wynikającymi z
przyjętej metody rozliczania obciąŜa osoby
korzystające z lokali w tych budynkach.
3. Suma naleŜności, o których mowa w
ust. 2, którymi zostają obciąŜone przez
właściciela lub zarządcę osoby korzystające z
lokali w budynku, nie moŜe być wyŜsza od
kosztów ponoszonych przez właściciela lub
zarządcę na rzecz Przedsiębiorstwa.

Rozdział V
Warunki przyłączania do sieci
§ 20.1. Realizację budowy przyłączy do
sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia
przewidzianego do lokalizacji wodomierza
głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia
na własny koszt osoba ubiegająca się o
przyłączenie nieruchomości do sieci.

2. Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi Przedsiębiorstwo, natomiast wodomierza dodatkowego i urządzenia pomiarowego - Odbiorca
usług.
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§ 21.1. Wniosek o wydanie warunków
technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
lub
kanalizacyjnej składa osoba posiadająca
tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
która ma zostać podłączona. W uzasadnionych
przypadkach Przedsiębiorstwo moŜe wyrazić
zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z
nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym. Wzór wniosku ustala Przedsiębiorstwo.
2. Do wniosku o wydanie warunków
technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
lub kanalizacyjnej naleŜy załączyć:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do
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korzystania z nieruchomości, a w przypadku
nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym, opis jej statusu prawnego;
b) aktualną mapę zasadniczą z określonym
stanem prawnym nieruchomości, do której
ma nastąpić przyłączenie, oraz przyległej
ulicy bądź drogi.
3. Odbiorca usług ponosi koszt wydania
warunków technicznych przyłączenia do sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej, których
wysokość jest ustalana na podstawie Uchwały
Rady Gminy.

Rozdział VI
Warunki techniczne
§ 22.1. Realizacja nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego odbywa się na
koszt Odbiorcy usług.

wykonanych na podstawie uprzednio wydanych
przez Przedsiębiorstwo warunków technicznych i
uzgodnionego projektu technicznego.

2.
Szczegółowe
warunki
techniczne
realizacji nowego przyłącza wodociągowego lub
kanalizacyjnego określa Przedsiębiorstwo.

2. Spisanie protokołu odbioru technicznego przyłącza następuje po dostarczeniu
przez Inwestora:
 inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
 protokołu zagęszczenia gruntu w pasie
drogowym;
 protokołu od zarządcy drogi o przywróceniu
nawierzchni do stanu pierwotnego.

§ 23. Na pisemny wniosek Odbiorcy usług
Przedsiębiorstwo jest zobowiązane w terminie
30 dni, a w szczególnych przypadkach w terminie
45 dni:
a) wydać opinię albo warunki techniczne
niezbędne do podłączenia nieruchomości do
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
b) uzgodnić
przedłoŜoną
dokumentację
techniczną bądź wydać do niej opinię.
§ 24. Przystąpienie do realizacji przyłącza
wodociągowego lub kanalizacyjnego wymaga
uzyskania zgody Przedsiębiorstwa. Wzór wniosku o
uzyskanie zgody na realizację robót budowlanych
określa Przedsiębiorstwo. Jeśli w ciągu 12 dni od
daty wpływu wniosku Przedsiębiorstwo nie zgłosi
do niego uwag, wykonawca robót moŜe przystąpić
do realizacji przyłączy.
§ 25. Odbiorca usług zobowiązany jest
powiadomić pisemnie Przedsiębiorstwo o
terminie przystąpienia do budowy przyłącza
wodociągowego lub kanalizacyjnego z co
najmniej 5 (pięcio) dniowym wyprzedzeniem.
§ 26.1. Odbiory techniczne przyłącza, przez
Przedsiębiorstwo, dokonywane są dwuetapowo,
tj. jako odbiór w stanie odkrytym po zakończeniu
robót montaŜowych, oraz odbiór końcowy, na
podstawie
pisemnego
zgłoszenia
dokonywanego
kaŜdorazowo
przez
Inwestora
(aktualnego lub przyszłego odbiorcę usług) po
zakończeniu robót budowlano-montaŜowych,

§ 27. Rozpoczęcie świadczenia usług
następuje bezzwłocznie po zakończeniu prac i
dokonaniu ich odbioru przez Przedsiębiorstwo,
zamontowaniu wodomierza głównego - w
przypadku usługi dostawy wody, oraz zawarciu
umowy z odbiorcą usług.
§ 28. W przypadku gdy ścieki przekraczają
dopuszczalne warunki określone w przepisach
prawa, Przedsiębiorstwo ma prawo uzaleŜnić
podpisanie Umowy od ich podczyszczania przez
Odbiorcę usług.
§ 29.1. Koszty dostawy, montaŜu i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Przedsiębiorstwo.
2. Koszty dostawy i montaŜu wodomierzy
dodatkowego i mierzących zuŜycie wody przez
punkty czerpalne wody w budynku pokrywa
właściciel lub zarządca budynku.
3. Za utrzymanie w odpowiednim stanie
technicznym wodomierzy, o których mowa w
ust. 2, oraz za ich właściwe zabezpieczenie
odpowiada właściciel lub zarządca budynku.
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4. Wodomierze mierzące zuŜycie wody
przez punkty czerpalne wody w budynku
podlegają okresowej legalizacji staraniem i na
koszt ich właścicieli lub zarządcy budynku,
według wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia
2008r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5,
poz. 29).
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5. Wykonane podejścia wodomierzowe
pod wodomierze mierzące zuŜycie wody przez
punkty czerpalne wody w budynku, są
plombowane przez Przedsiębiorstwo.
6. W przypadku konieczności wymiany lub
okresowej legalizacji wodomierzy mierzących
zuŜycie wody przez punkty czerpalne wody w
budynku, właściciel lub zarządca budynku
występuje do Przedsiębiorstwa o zdjęcie
załoŜonej plomby i ponowne załoŜenie po
dokonaniu koniecznej czynności.

Rozdział VII
Postępowanie w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej
wody oraz wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 30. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest
do udzielenia Odbiorcom usług informacji
dotyczących przerw i ograniczeń w dostarczaniu
wody i odprowadzaniu ścieków.
§ 31.1. planowanych przerwach w
dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków
naleŜy skutecznie powiadomić Odbiorców usług
najpóźniej na 48 godzin przed planowanym
terminem.
2. W razie przerwy w dostawie wody
przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo
udostępnia zastępcze punkty poboru wody i
informuje równocześnie Odbiorców usług o ich
lokalizacji i moŜliwości korzystania.
§ 32.1. Dopuszcza się moŜliwość ograniczenia w dostawach wody:
 w przypadku braku wody na ujęciu;
 w celu zwiększenia dopływu wody do
hydrantów przeciwpoŜarowych;
 na podstawie decyzji wydanej przez
Państwową Inspekcję Sanitarną;
 koniecznością przeprowadzenia niezbędnych
napraw urządzeń wodociągowych lub
kanalizacyjnych.
2. W sytuacjach opisanych w ust. 1
Przedsiębiorstwo wprowadza ograniczenia w
konsumpcji wody, w granicach moŜliwości
dystrybucji, po uprzednim zawiadomieniu
Odbiorców usług.
§ 33.1. Przedsiębiorstwo moŜe odciąć
dostawę
wody
lub
zamknąć
przyłącze
kanalizacyjne, jeŜeli:
a) przyłącze
wodociągowe
lub
przyłącze
kanalizacyjne
wykonano
niezgodnie
z
przepisami prawa

b) Odbiorca usług nie uiścił naleŜności za pełne
dwa okresy płatności, następujące po dniu
otrzymania
upomnienia
w
sprawie
uregulowania zaległej opłaty;
c) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia
wymogów określonych w przepisach prawa;
d) został stwierdzony nielegalny pobór wody
lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to
jest bez zawarcia umowy, jak równieŜ przy
celowo uszkodzonych albo pominiętych
wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych;
e) stwierdzono
działania
wpływające
na
zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości
lub funkcji metrologicznych wodomierza lub
urządzenia pomiarowego.
2. Przedsiębiorstwo, które odcięło dostawę
wody z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi i
poinformowania odbiorców usług o jego
lokalizacji i moŜliwości korzystania.
3. Przedsiębiorstwo o zamiarze odcięcia
dostawy wody lub zamknięcia przyłącza
kanalizacyjnego oraz o miejscu i sposobie
udostępniania zastępczych punktów poboru
wody zawiadamia powiatowego inspektora
sanitarnego, burmistrza (wójta) oraz Odbiorcę
usług co najmniej na 20 dni przed planowanym
terminem
odcięcia
dostawy
wody
lub
zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
4. Z dniem zamknięcia przyłącza wodociągowego bądź kanalizacyjnego, rozwiązaniu
bez wypowiedzenia ulega odpowiednio umowa
o zaopatrzenie w wodę bądź o odprowadzanie
ścieków.
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§ 34.1. Dopuszcza się wstrzymanie
zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania
ścieków bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców usług, w następujących przypadkach:
a) zaistnienie awarii i konieczność jej usunięcia,
b) wystąpienie bezpośredniego zagroŜenia dla
Ŝycia, zdrowia lub środowiska związane z
funkcjonowaniem sieci,
c) działanie siły wyŜszej, które uniemoŜliwiło
dalsze świadczenie usług,
d) zagroŜenie prawidłowego funkcjonowania
elementów systemu kanalizacyjnego na
skutek zrzutu ścieków przekraczających
dopuszczalne warunki.
2. Z dniem zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego w związku z sytuacją opisaną w ust. 1
pkt 4, Umowa o odprowadzanie ścieków ulega
rozwiązaniu bez wypowiedzenia.
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 1,
Przedsiębiorstwo
niezwłocznie
informuje
Odbiorców usług, w sposób zwyczajowo
przyjęty.
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4. W przypadku działania siły wyŜszej
wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody i
odprowadzania ścieków moŜe nastąpić takŜe w
drodze decyzji właściwego organu.
§ 35. Wznowienie przez Przedsiębiorstwo
świadczenia usług poprzez otwarcie przyłącza
wodociągowego bądź kanalizacyjnego, następuje
po usunięciu przez Odbiorcę usług nieprawidłowości, które spowodowały zamknięcie
przyłącza, uiszczeniu naleŜnych opłat i zawarciu
nowej umowy z Przedsiębiorstwem.
§ 36. W przypadkach zamknięcia przyłącza
kanalizacyjnego, opisanych w § 33 ust. 1 pkt 3 i
§ 34 ust. 1 pkt 4, Przedsiębiorstwo moŜe:
a) nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń
podczyszczających;
b) określić odrębne warunki odbioru ścieków;
c) naliczyć opłaty dodatkowe za przekroczenie
ładunku, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie uregulowaniami.

Rozdział VIII
Reklamacje
§ 37.1. Odbiorcy usług mogą składać
reklamacje, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania usług
oraz wysokości naliczonej opłaty.

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na
reklamację pisemną w ciągu 14 dni od daty jej
wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej
wpływu do siedziby Przedsiębiorstwa.

2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług
moŜna zgłaszać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa, pisemnie na jego adres, bądź pod
numer telefonu uwidoczniony na fakturach.

5. JeŜeli załatwienie reklamacji wymaga
przeprowadzenia wizji lokalnej, termin udzielenia
odpowiedzi
moŜe ulec przedłuŜeniu do
maksymalnie 30 dni.

3. Odbiorca usług, który składa reklamację,
winien wskazać lub dołączyć dokumenty i inne
dowody uzasadniające reklamację.

6.
Zgłoszenie
reklamacji
wysokości
naliczonej opłaty nie wstrzymuje obowiązku
terminowego uregulowania naleŜności.

Rozdział IX
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpoŜarowe
§ 38.1. Woda do celów przeciwpoŜarowych
jest dostępna przede wszystkim z hydrantów
zainstalowanych na sieciach wodociągowych.
2. Ilość wody pobranej na cele przeciwpoŜarowe jest ustalana na podstawie pisemnych

informacji składanych przez jednostki straŜy
poŜarnych w okresach kwartalnych.
3. NaleŜności za wodę pobraną do celów
przeciwpoŜarowych reguluje gmina.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 39. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnienia regulaminu na Ŝądanie odbiorcy usług.
1405
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UCHWAŁA NR XXX/152/10
RADY GMINY SCEMIN
z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie zmian budŜetu gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d
ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z
późniejszymi zmianami )w związku z art. 166
ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 10 lit. a i b ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz w związku z art. 211, art. 212 ust. 1
pkt 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2 art. 214 pkt 1,
art. 222 ust 1, ust. 2 pkt 3 art. 235, art. 236,
art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1
pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) Rada Gminy Secemin, uchwala:
§ 1.1. Zwiększyć dochody budŜetu gminy
2010 roku w kwocie - 85 191 zł w zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne
dochody w kwocie – 22 353 750 zł .
2. Zwiększyć wydatki budŜetu gminy 2010
roku w kwocie - 85 191 zł zgodnie z Załącznikiem
Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w
kwocie – 27 265 591 zł.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku
Nr 7 pod nazwą „Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samo-

rządu terytorialnego w 2010 roku” do uchwały
Rady Gminy Secemin Nr XXIX/145/10 z dnia
20 stycznia 2010 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3
do uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku
Nr 9 pod nazwą „Dotacje celowe w 2010 roku”
do Uchwały Rady Gminy Secemin Nr XXIX/145/10
z dnia 20 stycznia 2010 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 2. Wprowadza się do budŜetu gminy dotację celową według decyzji: Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-010/10 z dnia 23 lutego
2010 roku na zwiększenie w dziale 852, rozdziale
85295, § 2030 w kwocie - 23 953 zł Pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 na zwiększenie
w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920 w kwocie
57 446 zł oraz w dziale w/w, w rozdziale 75831,
§ 2920 w kwocie 3 792 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy Secemin:
mgr Bogdan Wasik
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXX/152/10
Rady Gminy Scemin
z dnia 12 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 160

– 11251 –

Poz. 1406

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXX/152/10
Rady Gminy Scemin
z dnia 12 marca 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXX/152/10
Rady Gminy Scemin
z dnia 12 marca 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXX/152/10
Rady Gminy Scemin
z dnia 12 marca 2010 r.
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UCHWAŁA NR RG-XLIII/347/10
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.), a takŜe art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Gminy uchwala,
co następuje:

kwotę 8 032,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się Plan wydatków budŜetu Gminy
o kwotę 40 000,00 zł, a zwiększa się o kwotę
4 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3a do uchwały budŜetowej Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 1. W uchwale Nr RG - XLI/330/10 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy SitkówkaNowiny na 2010 rok wprowadza się następujące
zmiany:
1. Zmniejsza się Plan dochodów budŜetu Gminy o kwotę 44 032,00 zł, a zwiększa się o

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zbigniew Pyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr RG-XLIII/347/10
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 31 marca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr RG-XLIII/347/10
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 31 marca 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr RG-XLIII/347/10
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 31 marca 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXVI/289/10
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz siedzib
Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.) uchwala się co
następuje:

§ 3. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie
Świętokrzyskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr 32/35/98 Zarządu
Gminy w Strawczynie z dnia 04 września 1998 r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania,
ustalenia granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

§ 1. Na terenie gminy Strawczyn tworzy
się siedem obwodów głosowania według załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Piotrowski
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/289/10
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

WYKAZ NUMERÓW, OBWODÓW, GRANIC I SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Nr obwodu
Obwód
1
OBLĘGOREK
2
3
4
5
6
7

Granice obwodu
Sołectwa: OBLĘGOREK, OBLĘGÓR

Siedziba obwodu
Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w
STRAWCZYN
Sołectwa: HUCISKO, NIEDŹWIEDŹ, STRAWCZYN
Strawczynie
Sołectwa: MAŁOGOSKIE/AKWIZGRAN, KUŹNIAKI, Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej
RUDA STRAWCZYŃSKA
RUDA STRAWCZYŃSKA
KORCZYN
Sołectwo: KORCZYN
Szkoła Podstawowa w Korczynie
CHEŁMCE
Sołectwo: CHEŁMCE /BUGAJ
Szkoła Podstawowa w Chełmcach
PROMNIK
Sołectwo: PROMNIK
Zespół Placówek Oświatowych w Promniku
STRAWCZYNEK
Sołectwo: STRAWCZYNEK
Świetlica środowiskowa w Strawczynku
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II
z dnia 17 maja 2010 r.
o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Stopnicy w Okręgu Wyborczym Nr 10
Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1) Komisarz Wybor1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.
1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.

czy w Kielcach II podaje do publicznej wiadomości, Ŝe:
Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159,
poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i
Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz.
1111 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652.
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1) Rada Gminy w Stopnicy uchwałą Nr XXXV/12/10
z dnia 27 kwietnia 2010 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Pana Stanisława
Kozery, w Okręgu Wyborczym Nr 10 wybranego z listy Nr 18 KWW „Najlepsza Gmina”
Stopnica, wskutek śmierci.
2) PoniewaŜ data przeprowadzenia wyborów
uzupełniających do Rady Gminy przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem
kadencji Rady, zgodnie z przepisami art. 193
ust. 4 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad

Poz. 1409,1410

gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wyborów tych nie przeprowadza się. Do końca obecnej kadencji Rady Gminy w Stopnicy
mandat radnego w Okręgu Wyborczym Nr 10
pozostaje nieobsadzony.
3) Obwieszczenie podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości przez rozplakatowanie na terenie Gminy Stopnica.
Komisarz Wyborczy w Kielcach II:
Artur Adamiec

1409
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II
z dnia 17 maja 2010 r.
o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bogorii w Okręgu Wyborczym Nr 1.
Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1) Komisarz Wyborczy w Kielcach II podaje do publicznej wiadomości, Ŝe:
1) Rada Gminy w Bogorii uchwałą Nr XLIII/302/10
z dnia 28 kwietnia 2010 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Pana Tadeusza
Wójtowicza, w Okręgu Wyborczym Nr 1 wy1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.
1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159,
poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i
Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz.
1111 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652.

branego z listy Nr 20 KWW GMINA SAMORZĄDOWA BOGORIA, wskutek śmierci.
2) PoniewaŜ data przeprowadzenia wyborów
uzupełniających do Rady Gminy przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem
kadencji Rady, zgodnie z przepisami art. 193
ust. 4 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wyborów tych nie przeprowadza się. Do końca obecnej kadencji Rady Gminy w Bogorii
mandat radnego w Okręgu Wyborczym Nr 1
pozostaje nieobsadzony.
3) Obwieszczenie podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości przez rozplakatowanie na terenie Gminy Bogoria.
Komisarz Wyborczy w Kielcach II:
Artur Adamiec
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II
z dnia 17 maja 2010 r.
w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miasta Sandomierza
Na podstawie art. 182 i art. 183 w związku z
art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219,
Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r.
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz.
1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz.
162, Nr 48 poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r.
Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r.
Dz. U. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652) podaje się
do publicznej wiadomości wyborców, Ŝe w
związku z wygaśnięciem mandatu radnego nastąpiła zmiana w składzie
Rady Miasta Sandomierza
Uchwałą Nr XLIX/416/2010 z dnia 30 kwietnia
2010 r. Rada Miasta Sandomierza stwierdziła

wygaśnięcie mandatu radnego Pana Janusza
Kicińskiego w Okręgu Wyborczym Nr 1, wybranego z listy Nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców „Nasze Miasto” Sandomierz, wskutek
śmierci.
Rada Miasta Sandomierza uchwałą Nr L/419/2010
z dnia 11 maja 2010 r. stwierdziła, Ŝe w miejsce
wygasłego mandatu radną została Pani Barbara
Bryła kandydatka z tej samej listy, która w wyborach w dniu 12 listopada 2006 r. uzyskała kolejno
największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa
wybieralności.
Obwieszczenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz podaniu do publicznej wiadomości przez
rozplakatowanie na terenie Okręgu Wyborczego
Nr 1 utworzonego dla wyboru Rady Miasta Sandomierza.
Komisarz Wyborczy w Kielcach II:
Artur Adamiec
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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 wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350
w godzinach pracy Urzędu
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