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UCHWAŁA NR XXXVIII/217/10
RADY POWIATU W JĘDRZEJOWIE
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
zmieniajająca uchwałę zmieniającą w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Jędrzejowie na 2010 r
Na podstawie art.12 pkt.5, pkt.8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póź.
zmianami) oraz w związku z art. 211, art. 212,
art.239, art.264 ust.3 i art.266 ust 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz.1240), w związku z art.121 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz.1241) i ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 215, poz.1664) art.16 ust. 5, art.402 ust.4 Rada
Powiatu uchwala co następuje:

1) w § 2 dodaje się pkt. 3 o treści:
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - dział 900
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - rozdział 90019
Zakup usług pozostałych § 4300
w dziale 900 rozdz.90019 § 4300 o kwotę 600 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. W uchwale Rady Powiatu w Jędrzejowie Nr XXXVII/208/10 z dnia 24 lutego 2010 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok dokonuje się zmiany
polegającej na:

Przewodniczący Rady Powiatu:
lek. med. Stanisław Grzyb
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UCHWAŁA NR 356/LII/2010
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 316/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarżyski dotacji niepublicznym szkołom
i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12
pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku
Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu
Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 316/XLVII/2009 Rady
Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2009
roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania
przez Powiat Skarżyski dotacji niepublicznym
szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:
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Poz. 1413,1414,1415

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

§ 10 otrzymuje brzmienie: Zwrot dotacji do
budżetu Powiatu następować będzie na zasadach i w trybie określonym odrębnymi przepisami.

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego:
Ireneusz Syryjczyk

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.
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UCHWAŁA NR 357/LII/2010
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Skarżysku-Kamiennej
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)
art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5 c pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Skarżyskiego
uchwala, co następuje:

Skarżysku-Kamiennej szczegółowego planu
działań związanych z likwidacją,
2. sporządzenie planu kosztów likwidacji,
3. sporządzenie spisu z natury i przekazanie
mienia szkoły,
4. wykonanie oraz zakończenie czynności likwidacyjnych do dnia 31 sierpnia 2010 roku.

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2010
roku Liceum Ogólnokształcącego w Zespole
Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3. Mienie zlikwidowanej szkoły zostanie
przekazane do Zespołu Szkół Ekonomicznych w
Skarżysku-Kamiennej, ul. Powstańców Warszawy 11.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

§ 2. Za czynności związane z likwidacją
szkoły, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały,
odpowiedzialny jest dyrektor, do którego obowiązków należy w szczególności:
1. opracowanie i uzgodnienie z Wydziałem Finansowym oraz Wydziałem Edukacji Kultury
Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego:
Ireneusz Syryjczyk
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UCHWAŁA NR 358/LII/2010
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szkolna 16
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5 c pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i
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ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Skarżyskiego
uchwala, co następuje:

Poz. 1415,1416

4. wykonanie oraz zakończenie czynności likwidacyjnych do dnia 31 sierpnia 2010 roku.
§ 3. Mienie zlikwidowanej placówki zostanie przekazane do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
ul. Szkolna 15.

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2010
roku Bursę Szkolną w Skarżysku-Kamiennej,
ul. Szkolna 16.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 2. Za czynności związane z likwidacją
Bursy Szkolnej odpowiedzialny jest dyrektor
Bursy Szkolnej, do którego obowiązków należy
w szczególności:
1. opracowanie i uzgodnienie z Wydziałem Finansowym oraz Wydziałem Edukacji Kultury
Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w
Skarżysku-Kamiennej szczegółowego planu
działań związanych z likwidacją,
2. sporządzenie planu kosztów likwidacji,
3. sporządzenie spisu z natury i przekazanie
mienia Bursy Szkolnej,

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego:
Ireneusz Syryjczyk
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UCHWAŁA NR 359/LII/2010
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Przysposabiającej do Pracy Zawodowej w Skarżysku-Kamiennej,
Plac Floriański 1
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)
art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z
dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Skarżyskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2010
roku Szkołę Przysposabiającą do Pracy Zawodowej w Skarżysku-Kamiennej, Plac Floriański 1.
§ 2. Za czynności związane z likwidacją
szkoły, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały,
odpowiedzialny jest dyrektor, do którego obowiązków należy w szczególności:
1. opracowanie i uzgodnienie z Wydziałem Finansowym oraz Wydziałem Edukacji Kultury
Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w
1416

Skarżysku-Kamiennej szczegółowego planu
działań związanych z likwidacją,
2. sporządzenie planu kosztów likwidacji,
3. sporządzenie spisu z natury i przekazanie
mienia szkoły,
4. wykonanie oraz zakończenie czynności likwidacyjnych do dnia 31 sierpnia 2010 roku.
§ 3. Mienie zlikwidowanej szkoły zostanie
przekazane do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
ul. Szkolna 15.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego:
Ireneusz Syryjczyk
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UCHWAŁA NR 360/LII/2010
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)
art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5 c pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Skarżyskiego
uchwala, co następuje:

Skarżysku-Kamiennej szczegółowego planu
działań związanych z likwidacją,
2. sporządzenie planu kosztów likwidacji,
3. sporządzenie spisu z natury i przekazanie
mienia szkoły,
4. wykonanie oraz zakończenie czynności likwidacyjnych do dnia 31 sierpnia 2010 roku.

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2010
roku IV Liceum Ogólnokształcące w SkarżyskuKamiennej wchodzące w skład Zespołu Szkół
Transportowo-Mechatronicznych w SkarżyskuKamiennej, ul. Legionów 119.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3. Mienie zlikwidowanej szkoły zostanie
przekazane do Zespołu Szkół TransportowoMechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, ul.
Legionów 119.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

§ 2. Za czynności związane z likwidacją
szkoły, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały,
odpowiedzialny jest dyrektor, do którego obowiązków należy w szczególności:
1. opracowanie i uzgodnienie z Wydziałem Finansowym oraz Wydziałem Edukacji Kultury
Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego:
Ireneusz Syryjczyk

1417

1418
1418

UCHWAŁA NR 361/LII/2010
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
w Skarżysku-Kamiennej
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)
art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5 c pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Skarżyskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2010
roku III Liceum Profilowane w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3 w SkarżyskuKamiennej.
§ 2. Za czynności związane z likwidacją
szkoły, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały,
odpowiedzialny jest dyrektor, do którego obowiązków należy w szczególności:
1. opracowanie i uzgodnienie z Wydziałem Finansowym oraz Wydziałem Edukacji Kultury
Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w
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Skarżysku-Kamiennej szczegółowego planu
działań związanych z likwidacją,
2. sporządzenie planu kosztów likwidacji,
3. sporządzenie spisu z natury i przekazanie
mienia szkoły,
4. wykonanie oraz zakończenie czynności likwidacyjnych do dnia 31 sierpnia 2010 roku.

Poz. 1418,1419

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

§ 3. Mienie zlikwidowanej szkoły zostanie
przekazane do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Oseta
Wasilewskiego 5.

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego:
Ireneusz Syryjczyk

1418

1419
1419

UCHWAŁA NR 362/LII/2010
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnego Nr 3
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szkolna 15
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)
art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5 c pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Skarżyskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010 roku likwiduje się szkoły wchodzące w skład Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szkolna 15:
1. Szkołę Podstawową Specjalną,
2. Gimnazjum Specjalne Nr 3.
§ 2. Za czynności związane z likwidacją
szkół, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały,
odpowiedzialny jest dyrektor, do którego obowiązków należy w szczególności:
1. opracowanie i uzgodnienie z Wydziałem Finansowym oraz Wydziałem Edukacji Kultury
Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w
1419

Skarżysku-Kamiennej szczegółowego planu
działań związanych z likwidacją,
2. sporządzenie planu kosztów likwidacji,
3. sporządzenie spisu z natury i przekazanie
mienia szkół,
4. wykonanie oraz zakończenie czynności likwidacyjnych do dnia 31 sierpnia 2010 roku.
§ 3. Mienie zlikwidowanych szkół wymienionych w § 1 niniejszej uchwały zostanie przekazane do Zespołu Placówek EdukacyjnoWychowawczych
w
Skarżysku-Kamiennej,
ul. Szkolna 15.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego:
Ireneusz Syryjczyk
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UCHWAŁA NR 365/LII/2010
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie: sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), w
związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z
późn. zm.) Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala
co następuje:

w zakładce: Współpraca z NGO oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

§ 1. Konsultacje z radami pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji prowadzone będą w sposób następujący:
a) poprzez zamieszczenie na okres 7 dni na
stronie BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji;
b) zamieszczenie projektów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poprzedzone będzie informacją opublikowaną na stronie oficjalnej
Powiatu Skarżyskiego www.skarzysko.powiat.pl

§ 2. Uwagi i opinie, co do sprawy poddanej konsultacji, o której mowa w § 1 mogą być
przedstawione w formie pisemnego stanowiska,
które należy składać bezpośrednio do Koordynatora współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi, którym jest Wydział
Rozwoju Powiatu lub drogą elektroniczną na
adres e-mail: pr@skarzysko.powiat.pl
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego:
Ireneusz Syryjczyk

1420

1421
1421

UCHWAŁA NR 366/LII/2010
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiego
Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 12 pkt. 1,
art. 40 ust. 2, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Skarżyskiego stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu
Skarżyskiego Nr 146/XXII/2008 z dnia 22 kwietnia
2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1. skreśla się jednostki organizacyjne powiatu
wymienione w pkt 7 i 9,

W § 68:
2. punkt 28 otrzymuje brzmienie: „28. Zespół
Szkół Technicznych imienia Armii Krajowej w
Skarżysku-Kamiennej, ul. Tysiąclecia 22”,
3. dodaje się punkt 29 o treści: „29. Zespół
Szkół Transportowo-Mechatronicznych w
Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 119”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Skarżyskiego.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Poz. 1421,1422

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego:
Ireneusz Syryjczyk

1421

1422
1422

UCHWAŁA NR XXXVII/188/10
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. c, d,
art.55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz.220 Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.271, Nr 200
poz.1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 Nr 162 poz.
1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173
poz.1218; z 2008r. Nr 180. poz. 1111, Nr 223
poz.1458, z 2009r. Nr 92 poz.753), w związku z
art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 , Nr 249 poz.1832, i z
2006 r. Dz. U. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz. 708,
Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217,1218 i z
2007r. Dz. U. Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791,
Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560; z 2008r. Nr 180
poz.1112,Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370,
Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 72
poz.619, Nr 79 poz.666, Nr 62 poz.504) oraz w
związku z art.211, art.233 pkt 3, ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240) Rada Powiatu uchwala
co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia dochodów
i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 63 484 zł z
tytułu zwiększenia dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Zmiany w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik nr 1 i nr 2.
§ 2.1. Dokonuje się zwiększenia wydatków
bieżących na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi o kwotę 63 484 zł.
2. Plan wydatków wymienionych w ust.1
po zmianach zawiera załącznik nr 3 i nr 4.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Bała
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/188/10
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.
Dział
853

Rozdział

Paragraf

85395
2007

Treść
Przed zmianą
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
920 229,00
Pozostała działalność
149 865,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
135 405,00
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
ORGAN
135 405,00

Razem:

38 629 811,00

Zmiana
63 484,00
63 484,00

Po zmianie
983 713,00
213 349,00

63 484,00

198 889,00

63 484,00

198 889,00

63 484,00 38 693 295,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/188/10
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.
Dział
853

Rozdział

Paragraf

85395
4017
4117
4127
4447
4707

Razem:

Treść
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
POWIATOWY URZĄD PRACY
Składki na ubezpieczenia społeczne
POWIATOWY URZĄD PRACY
Składki na Fundusz Pracy
POWIATOWY URZĄD PRACY
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
POWIATOWY URZĄD PRACY
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
POWIATOWY URZĄD PRACY

Przed zmianą
1 405 275,00
154 105,00
40 287,00
40 287,00
12 494,00
6 643,00
1 903,00
947,00

Zmiana
63 484,00
63 484,00
45 694,00
45 694,00
8 938,00
8 938,00
1 014,00
1 014,00

Po zmianie
1 468 759,00
217 589,00
85 981,00
85 981,00
21 432,00
15 581,00
2 917,00
1 961,00

1 100,00

3 144,00

4 244,00

1 100,00

3 144,00

4 244,00

0,00

4 694,00

4 694,00

0,00

4 694,00

4 694,00

47 884 155,00

63 484,00 47 947 639,00
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVII/188/10
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.
I

II

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

Wydatki w
roku
budżetowym
2010
217 589
4 240
14 460
198 889
8 792 499
2 822 132
700 000
5 270 367
9 010 088
2 826 372
714 460
5 469 256

Planowane wydatki budżetowe na
Wydatki
realizację zadań programu w latach
w roku 2013
2011-2012
Razem
2011 rok
2012 rok
2011-2012
114 254
111 793
226 047
118 622
0
0
114 254
111 793
226 047
118 622
24 189
27 297
51 486
24 189
27 297
51 486
0
0
138 443
139 090
277 533
118 622
24 189
27 297
51 486
0
0
0
0
0
114 254
111 793
226 047
118 622
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVII/188/10
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.

Projekt

1.

Program: Program
Operacyjny Kapitał
Ludzki
Priorytet:6-Rynek pracy
otwarty dla wszystkich
Działanie: 6.1-Poprawa
dostępu do zatrudnienia
oraz wspieranie aktywności zawodowej w
regionie

2.

3.

3.

4

Program: Program
Operacyjny Kapitał
Ludzki
Priorytet: 6-Rynek pracy
otwarty dla wszystkich
Działanie:6.1-Poprawa
dostępu do zatrudnienia
oraz wspieranie aktywności zawodowej w
regionie

Program: Program
Operacyjny Kapitał
Ludzki
Priorytet: 9-Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie:9.5 -Oddolne
inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich
Projekt: „Z KRÓLOWĄ
NA TY - podnoszenie
poziomu wykształcenia z
matematyki uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.
Hetmana Stefana
Czarnieckiego we
Włoszczowie”

Program: Program
Operacyjny Kapitał
Ludzki
Priorytet:9-Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie:9.5 -Oddolne
inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich
Projekt: „Język angielski
potencjałem rozwojowym jednostki i społeczności”

Program: Program
Operacyjny Kapitał
Ludzki
Priorytet: 6-Rynek pracy
otwarty dla wszystkich
Działanie:6.1-Poprawa
dostępu do zatrudnienia
oraz wspieranie aktywności zawodowej w
regionie „Inwestycja w
kadry”

Okres
realizacji
zadania

2008- 2010

2009-2011

2010

Jednostka
org. realizująca zadanie
lub koordynująca program

Powiatowy
Urząd Pracy

Powiatowy
Urząd Pracy

Z.Sz.P. Nr 2

Dział

853

853

853

Przewidywane nakłady i źródła
Wydatki
finansowania
poniesione
Rozdział
do
31.12.2009 r.
źródło
kwota

85395

85395

85395

Wydatki w
roku budżetowym 2010

Wartość zadania:

168 537

140 271

28 266

- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego

25 281

21 041

4 240

0

0

0

- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych
Wartość zadania:

143 256

119 230

24 026

56 831

17 743

29 438

- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego

0

0

0

- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych
Wartość zadania:

56 831

17 743

29 438

46 478

46 478

- środki z budżetu
krajowego

6 972

6 972

- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych
Wartość zadania:

39 506

39 506

Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
programu w latach 201120……
2011
2012
po 2012
rok
rok
roku

9 650

9 650

- środki z budżetu
j.s.t.

2010

Z.Sz.P. Nr 3

853

85395

49 923

[

49 923

- środki z budżetu
j.s.t.

2010-2013

PUP

853

85395

- środki z budżetu
krajowego

7 488

7 488

- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych
Wartość zadania:

42 435

42 435

- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego

398 503

0

63 484

104 604 111 793

118 622
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- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

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

Poz. 1422,1423
398 503

63 484

104 604 111 793

118 622

720 272
25 281
14 460

158 014
21 041
0

217 589
4 240
14 460

114 254 111 793
0
0
0
0

118 622
0
0

680 531

136 973

198 889

114 254 111 793

118 622

1422

1423
1423

UCHWAŁA NR LV/408/10
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 07 miasta Jędrzejowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm./ Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co
następuje :
§ 1.1. Nadać nazwę „OSIEDLE GÓRKI
GRABOWSKIE” ulicy położonej w obrębie 07
miasta Jędrzejowa oznaczonej jako działka nr 5/2

§ 2. Wykonanie uchwały porucza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Paweł Błaszkiewicz
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LV/408/10
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
Osiedle Górki Grabowskie
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UCHWAŁA NR LV/409/10
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w
przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby
uprawnionych do udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) ) oraz art. 59 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jędrzejów lub
jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w
których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
oraz wskazuje organ lub osoby uprawnione do
udzielania tych ulg.
2. Uchwały nie stosuje się do należności
cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240);
2) należności - oznacza to należność pieniężną
główną wraz z odsetkami za zwłokę i innymi
należnościami ubocznymi, mającą charakter
cywilnoprawny, przypadającą Gminie Jędrzejów lub jej jednostkom podległym;
4) dłużniku - oznacza to osobę fizyczną, osobę
prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
5) Burmistrzu Miasta - oznacza to Burmistrza
Miasta Jędrzejowa
6) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć
podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjnoprawną oraz sposób finansowania;
7) działalności gospodarczej - należy przez to
rozumieć działalność gospodarczą, do której
mają zastosowanie reguły konkurencji określone w przepisach części trzeciej tytułu

VI rozdziału 1 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską;
8) uprawnionym organie lub osobie bez bliższego określenia - oznacza to Burmistrza
Miasta Jędrzejowa lub kierownika jednostki
lub zakładu budżetowego;.
9) uldze bez bliższego określenia - oznacza to
umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności.
§ 3.1. W stosunku do dłużników będących
przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.).
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia
wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega
się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających
go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie;
2) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu
pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu
do tych samych kosztów kwalifikujących się
do objęcia pomocą, na pokrycie których ma
być przeznaczona pomoc de minimis;
3) oświadczenia o nieznajdowaniu się w trudnej
sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11
Wytycznych wspólnotowych dotyczących
pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji
zagrożonych
przedsiębiorstw
(Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.);
4) informacji dotyczących formy prawnej przedsiębiorstwa oraz numerów REGON i NIP;
5) informacji dotyczących wielkości przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 11280 –

wspólnym rynkiem, wydanych na podstawie
rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98 z dnia
7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania art.
92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. WE L 142 z
14.05.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 312);
6) informacji dotyczących identyfikatora gminy,
w której przedsiębiorca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
Nr 157, poz. 1031, z późn. zm. 2)
7) informacji dotyczącej klasy PKD zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz.
1885, z późn. zm.3)).
§ 4.1. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy należności mogą być umarzane w całości z urzędu .
2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika
głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone z urzędu tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 5.1. Na wniosek dłużnika, w przypadkach
uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub
interesem publicznym:
1) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności;
2) płatność całości lub części należności może
zostać rozłożona na raty;
3) należności mogą być umarzane w całości lub
w części
2. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona
ta należność.
3. Jeżeli ulgą ma być objęta część należności, udzielenie ulgi może nastąpić dopiero po
zapłaceniu przez dłużnika pozostałej części tej
należności.

Poz. 1424

4. Ulgą mogą być objęte tylko odsetki za
opóźnienie w zapłacie należności lub inne należności uboczne
§ 6. W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonej należności bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność, pozostała do zapłaty należność
staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia następnego
po upływie terminu płatności obowiązującego
przed odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem na raty spłaty należności
§ 7. Do stosowania ulg są uprawnieni:
1) Burmistrz Miasta - w odniesieniu do należności Gminy Jędrzejów wpłacanych bezpośrednio na jej rachunek, a także należności
przypadających jednostkom lub zakładom
budżetowym przekraczających kwotę, o której mowa w pkt. 2;
2) kierownik jednostki budżetowej (zakładu budżetowego) - w odniesieniu do należności
przypadających odpowiednio jednostce budżetowej lub zakładowi budżetowemu, jeżeli
wartość należności głównej nie przekracza
kwoty 5 000 zł.
§ 8.1. Udzielenie ulgi następuje w formie
pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
2. W przypadkach, o których mowa w § 4
ust. 1, umorzenie należności następuje w formie
jednostronnego oświadczenia woli.
§ 9.1.. Wniosek, o którym mowa w § 5
ust. 1, powinien zawierać co najmniej: wskazanie
osoby, od której pochodzi oraz jej adresu (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedziba albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej), a
nadto treść żądania wraz ze wskazaniem podstawy uprawniającej do zastosowania ulgi, a
także dowodów uzasadniających to żądanie.
2. Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki
formalne, w szczególności w zakresie nieudokumentowania wskazanej we wniosku podstawy
do zastosowania ulgi, uprawniony organ lub
osoba wzywa dłużnika do usunięcia braków w
terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie
warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia.
3. Uprawniony organ lub osoba zawiadamia dłużnika w formie pisemnej o pozostawieniu
jego wniosku bez rozpatrzenia.
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§ 10. Przed udzieleniem ulgi uprawniony
organ lub osoba przeprowadza postępowanie
wyjaśniające, w celu dokładnego wyjaśnienia
wszystkich okoliczności faktycznych, a zwłaszcza
ustalenia podstawy do zastosowania ulgi.

2. Wykazy, o których mowa w ust. 1, sporządzane są według stanu na dzień 31 grudnia
każdego roku kalendarzowego i przedstawiane
Radzie Miejskiej w terminie do dnia 30 kwietnia
następnego roku.

§ 11.1. Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miejskiej w Jędrzejowie : wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym
udzielono ulgi w roku budżetowym w kwocie
przewyższającej łącznie 500 zł, ze wskazaniem
rodzaju zastosowanej ulgi oraz wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia;
2) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w ramach pomocy de minimis.

§ 12. Traci moc uchwała nr LIII/445/06 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg
w spłacaniu należności pieniężnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja
podatkowa, przypadających Gminie Jędrzejów
lub jej jednostkom organizacyjnym.
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Paweł Błaszkiewicz

1424

1425
1425

UCHWAŁA NR LII/679/2010
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
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
późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212,
art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust 2, art. 235,
art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVII/635/2009 Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z
22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2010 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski w wysokości 244.955.204 zł, z tego:
a) wydatki bieżące - 144.466.640 zł,
b) wydatki majątkowe - 100.488.564 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 (w podziale na
wydatki ogółem, wydatki bieżące i wydatki
majątkowe).

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2015 zgodnie
z załącznikiem Nr 3, wydatki inwestycyjne roczne
zgodnie z załącznikiem Nr 3a oraz wydatki na
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zgodnie z załącznikiem Nr 3b.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających
zwrotowi
w
wysokości
46.731.068 zł, w tym:
a) wydatki bieżące - 2.657.159 zł,
b) wydatki majątkowe - 44.073.909 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.”
2) Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie określone w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 20102015” do uchwały budżetowej otrzymuje
brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
4) Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 11282 –

z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
na 2010 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3
do niniejszej uchwały,
5) Załącznik Nr 4a „Wydatki na bieżące programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegające
zwrotowi na 2010 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały,
6) Załącznik Nr 4b „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegające
zwrotowi na 2010 rok” do uchwały budżeto-

Poz. 1425

wej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3b do niniejszej uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
powzięcia.
Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LII/679/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LII/679/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LII/679/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LII/679/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr LII/679/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr LII/679/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr LII/679/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
Załącznik nr 3
do Uchwały nr LII/679/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 14 kwietnia 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Uniii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
L.p.
I.

II.

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

Wydatki w roku
budżetowym
2010
2 657 159
1 063 961
40 487
1 552 711
44 073 909
18 137 798
0
25 936 111
46 731 068
19 201 759
40 487
27 488 822

Planowane wydatki budżetowe na realizację
zadań programu w latach 2011-2012
2011 rok
2012 rok RAZEM 2011-2012
10 000
0
10 000
0
0
0
1 500
0
1 500
8 500
0
8 500
43 815 718
0
43 815 718
18 447 133
0
18 447 133
0
0
0
25 368 585
0
25 368 585
43 825 718
0
43 825 718
18 447 133
0
18 447 133
1 500
0
1 500
25 377 085
0
25 377 085
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Poz. 1425
Załącznik nr 5
do Uchwały nr LII/679/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
Załącznik nr 3a
do Uchwały nr LII/679/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
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Poz. 1425
Załącznik nr 6
do Uchwały nr LII/679/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
Załącznik nr 3b
do Uchwały nr LII/679/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
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1426
1426

UCHWAŁA NR LIV/702/2010
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
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 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 57 poz.
507, Nr 130 poz. 1188, z 2004 r. Nr 25 poz. 219, z
2005 r. Nr 160 poz. 1346, z 2006 r. Nr 218 poz.
1592, z 2007 r. Nr 112 poz. 766, z 2008 r. Nr 171
poz. 1056, Nr 196 poz. 1218, z 2009 r. Nr 119 poz.
999, Nr 202 poz. 1547, Nr 213 poz. 1651 i 1652),
w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 r.
Nr obwodu
39

o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65 poz. 405) oraz na
wniosek Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się następujące dodatkowe
obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.:

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Dom Pomocy Społecznej
ul. Grabowiecka 7
tel. 2620023
Dom Pomocy Społecznej
Os. Słoneczne 49
tel. 2665553
Szpital (Zespół Opieki Zdrowotnej)
ul. Szymanowskiego 11
tel. 2478000

Dom Pomocy Społecznej,
ul. Grabowiecka 7
40
41

Dom Pomocy Społecznej ,
Os. Słoneczne 49
Szpital
(Zespół Opieki Zdrowotnej)
ul. Szymanowskiego 11

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski
1426

1427
1427

UCHWAŁA NR XLVII/409/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. , Nr 142 poz. 1591 z późn .
zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240) Rada Miasta Sandomierza uchwala co
następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki w budżecie
miasta :
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 23 000,00 zł
RAZEM 39.000,00 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 11306 –

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 1 000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 o kwotę 2 500,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 2820 o kwotę 15 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 23 000,00 zł
RAZEM 56.500,00 zł

Poz. 1427,1428

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0910 o kwotę 1 000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90015 § 0970 o kwotę 15 000,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 2 500,00 zł
RAZEM 18.500,00 zł
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Zmniejsza się dochody w budżecie
miasta:
Dz. 600 rozdz. 60016 § 0690 o kwotę 1 000,00 zł
RAZEM 1.000,00 zł

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia .

§ 4. Zwiększa się dochody w budżecie
miasta:

Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak

1427

1428
1428

UCHWAŁA NR XLVII/410/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 31 marca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240). Rada Miasta Sandomierza uchwala
co następuje:
§ 1. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XLV/389/2010 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok otrzymuje brzmienie
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Miasta
Nr XLV/389/2010 w sprawie uchwalenia budżetu

miasta na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w
załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII/410/2010
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 31 marca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVII/410/2010
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 31 marca 2010 r.

1428
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Poz. 1429,1430

1429
1429

UCHWAŁA NR NR XLVII/412/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały NR XX/172/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 kwietnia 2008
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
dziennego- Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Pomocy Społecznej w Sandomierzu (Dz. Urz.
Woj Świętokrzyskiego Nr 142 poz. 1958)

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U 2001 Nr 121 poz. 1591 z póź zm), art. 97
ust 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy
społecznej (tj. Dz. U 2009 nr 175 poz . 1362 z póź.
zm.) Rada Miasta Sandomierz uchwała, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Dyrektorowi OPS
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 1. Uchyla się uchwałę NR XX/172/2008
Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 kwietnia
2008 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku
wsparcia dziennego- Środowiskowym Domu

Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak

1429

1430
1430

UCHWAŁA NR III/16/2010
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 27 marca 2010 r.
w sprawie określenia stawki opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste lub zarząd trwały gruntów
zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Brody
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - Dz. U. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) art.11, art.72 i art.83 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. - Dz. U. Nr 261
poz. 2603 ze zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża stawkę procentową opłaty
rocznej za użytkowanie wieczyste lub zarząd
trwały gruntów stanowiących własność Gminy
Brody z 5% do stawek: - z tytułu użytkowania
wieczystego:
1) za nieruchomości gruntowe oddane na cele
obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym
ochrony przeciwpożarowej - 0,3% ceny;
2) za nieruchomości gruntowe pod budowę
obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów

3)

4)
5)

6)
7)

diecezjalnych, seminariów duchownych,
domów zakonnych oraz siedzib naczelnych
władz kościołów i związków wyznaniowych 0,3% ceny;
za nieruchomości gruntowe na działalność
charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą,
oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo rozwojową - 0,3% ceny;
za nieruchomości gruntowe oddane na cele
rolne - 1% ceny;
za nieruchomości gruntowe oddane na cele
mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1% ceny;
za nieruchomości gruntowe na działalność
turystyczną - 2% ceny;
za pozostałe nieruchomości gruntowe - 3%
ceny;
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1. z tytułu trwałego zarządu:
1) za nieruchomości oddane na cele obronności
i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony
przeciwpożarowej - 0,1% ceny;
2) za nieruchomości oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury
technicznej i innych celów publicznych, działalność, charytatywną opiekuńczą, kulturalną,
leczniczą, oświatową, naukową, badawczorozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, a także na siedziby organów władzy i administracji publicznej - 0,3% ceny;
3) za pozostałe nieruchomości - 1% ceny.

Poz. 1430,1431

§ 2. Stawki procentowe opłat rocznych
opisane w §1 obowiązują od 01.01.2011r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Brodach.
§ 4. Z dniem 01.01.2011 traci moc uchwała
Nr VIII/79/95 Rady Gminy w Brodach z dnia
28 grudnia 1995 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż Jerzy Stąporek

1430

1431
1431

UCHWAŁA NR III/17/2010
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 27 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Brody”
Działając na podstawie art.7, ust.1 pkt 8
i art. 18,ust.2,pkt 15 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.
U. z 2001 r., Nr 142 , poz. 1591. z późniejszymi
zmianami) oraz w związku z art. 30, ust. 6
i ust.6a ustawy Karta Nauczyciela z 26 stycznia
1982 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r, Nr 97, poz.674 z
późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31
stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r.
Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami), Rada
Gminy Brody uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Brody” w
brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc Uchwala Nr III/29/2008 Rady
Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2008r. w
sprawie zmiany Uchwały Nr VI/42/2000 Rady
Gminy w Brodach z dnia 3 października 2000r. w
sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalania regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż Jerzy Stąporek

REGULAMIN
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne wynagrodzenia a także
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacanie dodatku mieszkaniowego.
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest
mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę albo
zespół szkół, dla której organem prowadzącym jest Gmina,
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2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,
3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć
okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
4) klasie - należy przez to rozumieć oddział lub
grupę,
5) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,
6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin - należy przez to rozumieć tygodnio-

Poz. 1431

wy obowiązkowy wymiar godzin, o którym
mowa w § 1 ust. 1 Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz.
181z późniejszymi zmianami)

1. Dodatek motywacyjny
§ 2. Nauczycielom /również dyrektorom
szkół/ przysługuje dodatek motywacyjny.
1) Wysokość dodatku motywacyjnego dla danej
szkoły stanowi 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli danej placówki. Wysokość miesięcznego dodatku motywacyjnego dla nauczyciela /dyrektora/ nie może być niższa niż 60zł a
większa niż 200 zł, a ustalana jest: dla dyrektora
szkoły - przez organ prowadzący /Wójta Gminy/,
dla nauczyciela - przez dyrektora szkoły.
2) Przy ustalaniu szczegółowych kryteriów dodatku motywacyjnego należy brać pod uwagę między innymi: ocenę pracy nauczyciela

/dyrektora/, osiągnięcia dydaktyczne i opiekuńcze, zaangażowanie w realizację zadań
określonych w punkcie 6 KN, podnoszenie
kwalifikacji zawodowych, kończenie form doskonalących, nowatorstwo w pracy pedagogicznej, organizacyjnej i wychowawczej, - jakość świadczonej pracy, w tym związanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym
3) Dodatek motywacyjny w każdej ze szkół jest
ustalany dwa razy w roku na okresy: styczeńsierpień i wrzesień - grudzień.
4) Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w
terminie wypłaty wynagrodzenia

2. Dodatek funkcyjny
§ 3. § 3.1. Dodatek funkcyjny przysługuje
nauczycielom, którym powierzono:
a) stanowisko dyrektora szkoły
b) sprawowanie funkcji doradcy metodycznego
c) funkcję opiekuna stażu,
d) funkcję wychowawcy klasy,
2) Wysokość dodatku dla dyrektora szkoły jest
uzależniona od: liczby uczniów, liczby oddziałów
w szkole, złożoności zadań związanych z prowadzeniem placówki, zmianowości pracy szkoły
3) przez dyrektora sWysokość dodatku funkcyjnego ustalana jest: - dla dyrektora szkoły przez organ prowadzący /Wójta Gminy/, - dla
nauczyciela zkoły.
4) Dodatki, o których mowa wyżej są przyznawane na okres do 1 roku szkolnego

5) Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły:
Dla Dyrektora placówki liczącej Wysokość
miesięcznego dodatku funkcyjnego w złotych
do 8 oddziałów 400-800 od 9 i więcej oddziałów 500-1000
6) Wysokość miesięcznego dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego wynosi 1530% jego wynagrodzenia zasadniczego.
7) Wysokość miesięcznego dodatku funkcyjnego dla opiekuna stażu wynosi 40 zł.
8) Wysokość miesięcznego dodatku funkcyjnego dla nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy klasy wynosi:
a) do 19 dzieci 80 zł.
b) od 20 dzieci wzwyż 100 zł

3. Dodatek za pracę w trudnych warunkach
§ 4. Za pracę z klasami łączonymi przysługuje dodatek w wysokości 5% miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty na odpowiednim szczeblu wykształcenia.
1) Dodatek, o którym mowa wyżej przysługuje i
jest wypłacany za faktycznie zrealizowaną
ilość zajęć.

2) Za pracę z dziećmi zakwalifikowanymi do
kształcenia specjalnego w ramach zajęć nauczania indywidualnego przysługuje dodatek
w wysokości 5-10% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego stażysty na danym
szczeblu wykształcenia nauczyciela.

4. Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
§ 5. W szczególnych warunkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu

nauczania w szkołach, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponad-
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wymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością.
Liczba godzin ponadwymiarowych nie może przekroczyć ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej
liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić
wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nie
przekraczającym ½ tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć.
1) Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się
przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
a) w przypadku konieczności realizacji zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych za nieobecnego nauczyciela dyrektor szkoły może powierzyć innemu nauczycielowi realizacje zastępstwa doraźnego.
b) przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi go-

Poz. 1431

dzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych, której realizacja następuje
w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
2) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
3) Kobiety w ciąży, osoby wychowujące dziecko
do lat 14 oraz nauczyciela w trakcie odbywania
stażu będącego warunkiem uzyskania stopnia
nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub
dyplomowanego nie wolno zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.
4) Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i
doraźne zastępstwa wypłaca się z dołu.

5. Dodatek mieszkaniowy
1) Wysokość dodatku mieszkaniowego jest uzależniona od liczby członków rodziny nauczyciela i wypłacany jest co miesiąc w wysokości: dla rodziny liczącej do 2 osób 40 zł, dla
rodziny liczącej powyżej 2 osób - 45 zł,
§ 6. Nauczycielowi, który wykonuje pracę
w wymiarze, co najmniej ½ etatu zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy.
1) Dodatek, o którym mowa wyżej przysługuje
nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu.

2) Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2 Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który
będzie im wypłacał dodatek.
3) Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
4) Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie
wykonywania pracy, a także w okresach:
a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
b) pobierania zasiłku społecznego,
c) korzystania z urlopu wychowawczego.

6. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 7. Dla nauczycieli /dyrektorów szkół/ za
ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zachowuje się specjalny fundusz nagród w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego
funduszu wynagrodzeń.
1) Ustala się następujące zasady podziału specjalnego funduszu nagród:
a) do dyspozycji dyrektora szkoły przydziela
się 70 % funduszu,
b) do dyspozycji organu prowadzącego
przydziela się 30 % funduszu.
1431

2) Wypłata z funduszu nagród następuje w
oparciu o odrębnie ustalone regulamin
§ 8. Niniejszy regulamin wprowadza się na
czas nieokreślony i wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z wyrównaniem
od 1 stycznia 2010
§ 9. Niniejszy regulamin został uzgodniony
ze Związkami Zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli w związku z nie osiągnięciem porozumienia został sporządzony protokół uzgodnień i
rozbieżności.
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UCHWAŁA NR III/18/2010
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 27 marca 2010 r.
w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit „h”,
art.40 ust.2 pkt.2, art.41 ust.1 art.42 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póżniejszymi
zmianami), oraz art.13 ustawy z dnia 25.10.1991r.
O organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U z 2001r. Nr13 poz.123) Rada
Gminy w Brodach, uchwala co następuje:

§ 3. Zmiana statutu jest powodowana rozszerzeniem działalności Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Brodach.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Swietokrzyskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty jej
ogłoszenia.

§ 1. Nadaje się nowy statut dla samorządowej instytucji kultury pn.”Centrum Kultury i
Aktywności Lokalnej w Brodach”.

Przewodniczący Rady Gminy:
inż Jerzy Stąporek

§ 2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały
przestaje obowiązywać statut nadany uchwałą
nrI/11/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia
18 lutego 2005 roku.
1432
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UCHWAŁA NR XXXI/158/10
RADY GMINY W IMIELNIE
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.
zm.) oraz art.211, art.212, art.235, art.236, art.237
ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz.1240; z
2010r. Nr 28, poz.146) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/147/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2010 roku w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na
2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku Nr 1 do w/w uchwały: Zwiększa
się dochody budżetowe w dziale 758
rozdz.75831 § 2920 o kwotę - 4.820 zł Zmniej-

sza się dochody budżetowe w dziale 758
rozdz.75831 § 2920 o kwotę - 93.694 zł
2. W załączniku Nr 2 do w/w uchwały: Zwiększa
się wydatki budżetowe w dziale 750
rozdz.75023 § 4210 o kwotę - 4.820 zł Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801
rozdz.80101 § 4010 o kwotę - 93.694 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Imielnie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk

1433
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UCHWAŁA NR XXXI/159/10
RADY GMINY W IMIELNIE
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.)
oraz art.211, art.212, art.235, art.236, art.237
ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz.1240; z
2010r. Nr 28, poz.146) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/147/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2010 roku w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na
2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 8 w/w uchwały w pkt 3 liczbę „788.836 zł”
zastępuje się liczbą „488.836 zł”.
2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 20102012” do w/w uchwały otrzymuje brzmienie
określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
3. W załączniku Nr 1 do w/w uchwały: Zwiększa
się dochody budżetowe w dziale 750
rozdz.75023 § 6208 o kwotę - 26.000 zł

4. W załączniku Nr 2 do w/w uchwały: Zwiększa
się wydatki budżetowe w dziale 750
rozdz.75023 § 6058 o kwotę - 26.000 zł
5. W załączniku Nr 2 do w/w uchwały: Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700
rozdz.70005 § 6050 o kwotę - 620.000 zł w
dziale 750 rozdz.75023 § 6060 o kwotę 17.500 zł Zwiększa się wydatki budżetowe w
dziale 700 rozdz.70005 § 6058 o kwotę 330.000 zł w dziale 700 rozdz.70005 § 6059
o kwotę - 290.000 zł w dziale 750 rozdz.75023
§ 6059 o kwotę - 17.500 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Imielnie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXI/159/10
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
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UCHWAŁA NR LXV/492/10
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157
poz.1240/ Rada Gminy Iwaniska uchwala, co
następuje:

§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do uchwały.

§ 1. Zwiększa sie plan dochodów w budżecie gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do Uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Łucki

§ 3. Wykonanie uchwały wchodzi w życie z
dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXV/492/10
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 31 marca 2010 r.
PLAN DOCHODÓW
Dział
700

Rozdział

Paragraf

70005
0770
758
75801
2920
75814
0970
75831
2920
852
85212
0920
2910
85219
2030

Treść
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
Wpływy z różnych dochodów
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)

Kwota
215 703,00
215 703,00
215 703,00
508 889,00
- 229 058,00
- 229 058,00
731 296,00
731 296,00
6 651,00
6 651,00
6 050,50
50,50
2,50
48,00
6 000,00
6 000,00
730 642,50
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXV/492/10
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 31 marca 2010 r.
PLAN WYDATKÓW
Dział
010

Rozdział

Paragraf

01010
6050
01041
6059
600
60016
4270
6050
700
70005
4270
4430
6050
754
75412
3030
6050
801
80101
4010
4040
4110
4120
4170
80103
4010
4040
80110
4010
4040
4110
4120
80114
4010
4040
4110
4120
80195
4010
4040
4110
4120
4440
852
85212
2910
4560
85219
4010
4110
4120

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług remontowych
Różne opłaty i składki
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Gimnazja
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Ośrodki pomocy społecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

Wartość
667 000,00
67 000,00
67 000,00
600 000,00
600 000,00
0,00
0,00
- 560 000,00
560 000,00
60 000,00
60 000,00
- 4 000,00
60 000,00
4 000,00
226 650,00
226 650,00
6 650,00
220 000,00
- 227 593,28
- 183 329,17
- 143 888,00
- 20 271,17
- 24 300,00
- 3 870,00
9 000,00
0,00
2 647,54
- 2 647,54
- 86 555,91
- 67 813,29
- 7 142,62
- 10 000,00
- 1 600,00
18 570,34
14 600,00
- 2 429,66
6 200,00
200,00
23 721,46
19 000,00
- 79,54
3 145,00
500,00
1 156,00
6 050,50
50,50
48,00
2,50
6 000,00
5 096,00
779,00
125,00
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Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

85401
4040

- 1 464,72
- 1 464,72
- 1 464,72
Razem:

730 642,50

1435

1436
1436

UCHWAŁA NR LXV/493/10
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym
/Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r poz. 1591 z
późn. zm./ oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /Dz. U.
Nr 157 poz. 1240/ Rada Gminy Iwaniska uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Łucki

§ 1. Wprowadza się limit wydatków na zadania inwestycyjne roczne w 2010 roku z godnie
z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXV/493/10
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 31 marca 2010 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.
w złotych

1436

Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

1

700

70005

Nazwa zadania
inwestycyjnego

4
Zakup działki Nr 221
położonej w obrębie Iwaniska
Razem:

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
rok
dotacje
środki
budżetowy
dochody kredyty
i środki powymienione
2009
własne jst i pożyczki
chodzące
w art. 5 ust. 1
(7+8+9+10)
z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p.
6
7
8
9
10

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
11

4 000

4 000

0

Urząd Gminy

4 000

4 000

0

x
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UCHWAŁA NR LXV/494/10
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym
/Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r poz. 1591 z
późn. zm./ oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /Dz. U.
Nr 157 poz. 1240/ Rada Gminy Iwaniska uchwala
co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku
Nr 1 do uchwały Nr LXIII/479/10 Rady Gminy
Iwaniska z dnia 28 stycznia 2010r dotyczącego
limitu wydatków na wieloletnie programy inwe-

stycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Łucki
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXV/494/10
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 31 marca 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXIV/212/2010
RADY GMINY W OKSIE
z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików (Dz. U z 2003 r.
Nr 159, poz.1547 ze zm.) oraz art.40 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze. zm.) Rada
Gminy w Oksie uchwala, co następuje:
Numer Obwodu
Głosowania
Nr 1
Nr 2
Nr 3

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Oksa na
stałe obwody głosowania.
§ 2. Dla prowadzenia głosowania w wyborach tworzy się na terenie gminy Oksa 5 obwodów głosowania, ustala się ich granice, numery i
siedziby Odwodowych Komisji Wyborczych.

Granice obwodów głosowania
Sołectwa: Błogoszów, Oksa, Popowice, Pawęzów, Rzeszówek
Sołectwa: Lipno, Zalesie

Nr 4

Sołectwa: Rembiechowa, Węgleszyn Dębina, Węgleszyn Ogrody, Węgleszyn Wieś Zakrzów
Sołectwa: Tyniec, Tyniec Kolonia

Nr 5

Sołectwa: Nowe Kanice, Stare Kanice

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Siedziba Obwodowych
Komisji Wyborczych
Zespół Placówek Oświatowych w Oksie
Budynek po Szkole Podstawowej
w Lipnie
Szkoła Podstawowa w Węgleszynie
Budynek po Szkole Podstawowej
w Tyńcu
Budynek po Szkole Podstawowej
w Nowych Kanicach

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/205/2006
Rady Gminy w Oksie z dnia 27 VI 2006 roku w
sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, określenia ich granic, numerów oraz siedzib
Obwodowych Komisji Wyborczych .

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

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

Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Błoński
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UCHWAŁA NR XLVI/227/2010
RADY GMINY W SOBKOWIE
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez gminę Sobków
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 późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 w związku z
art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674, z późn. zm.) po dokonanej w trybie art. 91
ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

z późn. zm.) analizy Uchwały Nr XLIII/212/2009
Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Sobków dokonanej
przez Wojewodę Świętokrzyskiego uchwala się,
co następuje:
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§
1.
W
załączniku
do
Uchwały
Nr XLIII/212/2009 Rady Gminy w Sobkowie z
dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę
Sobków (Dziennik Urzędowy Województwa
Świętokrzyskiego z 2010 r. Nr 57, poz. 409)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 skreśla się ust. 2,3 i 6;
2) w § 5 skreśla się ust. 1 pkt 4 i ust. 12;
3) w § 8 skreśla się ust. 2;
4) w § 10 skreśla się ust. 1;
5) w § 12 skreśla się ust. 3;
6) w § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) powierzenia wychowawstwa w świetlicy
w kwocie 50 zł,”
7) w § 14:
a) skreśla się ust. 1, 2 i 4,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o
którym mowa w § 12 ust. 1-3, nie wyłącza
prawa do dodatku, o którym mowa w § 13
pkt 1.”
8) w § 15:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nauczycielom pracującym w trudnych
lub uciążliwych warunkach określonych w
art. 34 Karty Nauczyciela przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.”,
b) skreśla się ust. 4 i 6,

Poz. 1439,1440

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Prawo do dodatku z tytułu zajęć, o
których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 nie wyłącza prawa do dodatku z tytułu prowadzenia zajęć wymienionych w ust. 3 pkt 3.”;
9) w § 16:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki
pracy przysługuje nauczycielom w wysokości 10 % stawki godzinowej za każdą
efektywnie przepracowaną godzinę zajęć.”
b) skreśla się ust. 2;
10) w § 17 skreśla się ust. 1;
11) w § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za każdą zrealizowaną godzinę ponadwymiarową, natomiast w przypadku godzin
niezrealizowanych wynagrodzenie przysługuje
wyłącznie na mocy przepisów prawa pracy.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Krzysztof Karoń

1439
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UCHWAŁA NR XLVII/241/2010
RADY GMINY SZYDŁÓW
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z
2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111,
Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 166 ust. 1,
art. 166a, art. 184 ust. 1, pkt, 7, 8, 10 lit. a i b
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z

późniejszymi zmianami) oraz w związku z
art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-10, ust. 2 pkt 1 i 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. 264 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz uchwały
Rady Gminy Szydłów Nr XLV/227/2010 z dnia
26 stycznia 2010 roku, Rada Gminy Szydłów
uchwala, co następuje:
§ 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 4.576,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
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§ 2. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 54.576,00 zł, a zmniejsza się o
kwotę 50.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień
pomiędzy paragrafami o kwotę 4.800,00 zł. Łącznie zwiększa się wydatki o kwotę 59.376,00 zł, a
zmniejsza się o kwotę 54.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 i 2012 i zadania jednoroczne otrzymują nowe brzmienie,
zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

Poz. 1440

§ 4. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody - 980.429,00 zł, wydatki 980.429,00 zł otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Szydłów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr inż Roman Baron
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII/241/2010
Rady Gminy Szydłów
z dnia 29 marca 2010 r.
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Rady Gminy Szydłów
z dnia 29 marca 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVII/241/2010
Rady Gminy Szydłów
z dnia 29 marca 2010 r.
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Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XLVII/241/2010
Rady Gminy Szydłów
z dnia 29 marca 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLVII/241/2010
Rady Gminy Szydłów
z dnia 29 marca 2010 r.

1440
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UCHWAŁA NR XXXIX/242/2010
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) oraz art.. 211, 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada
Gminy w Wislicy uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o
kwotę 3 118 458zł W tym;
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 519 361 ZŁ
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi 2 123 731 zł § 6297 - środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin
2 123 731 zł (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pozostałe Rozdział
01036- Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego 395 630 zł oraz rozwój obszarów
wiejskich § 6297 - środki na dofinansowanie
własnych inwestycji gmin 395 630 zł (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
- pozostałe
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 022 ZŁ
Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji
ogólnej 3 022 zł § 2920 - subwencje ogólne z
budżetu państwa 3 022 zł
801- OŚWIATA I WYCHOWANIE 139 056 ZŁ
Rozdział 80110- Gimnazja 139 056 zł § 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin 139 056 zł (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pozostałe
921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 457 019 ZŁ
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 220 000 zł § 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 220 000 zł
gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów) samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł - pozostałe Rozdział 92195 - Pozostała działalność 237 019 zł § 6297 - środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin

237 019 zł (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pozostałe
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetowe o
kwotę 3 246 018 zł W tym:
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 519 361 ZŁ
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociagowa i
sanitacyjna wsi 2 123 731 zł § 6298 - środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin
2 123 731 zł (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,, Europejskiego
Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną Rozdział
01036- Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego 395 630 zł oraz rozwój obszarów
wiejskich § 6298 - środki na dofinansowanie
własnych inwestycji gmin 395 630 zł (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz
funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
758 -RÓŻNE ROZLICZENIA 130 582 ZŁ
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek 130 582 zł samorządu terytorialnego § 2920 - subwencje ogólne z budżetu
państwa 130 582 zł
801- OŚWIATA I WYCHOWANIE 139 056 ZŁ Rozdział 80110- Gimnazja 139 056 zł § 6298 - środki
na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
139 056 zł (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,, Europejskiego
Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną
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921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 457 019 ZŁ
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 220 000 zł § 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 220 000 zł
gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów) samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł - Finansowanie programów i
projektów ze środków funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności,, Europejskiego Funduszu
Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Rozdział 92195 Pozostała działalność 237 019 zł § 6298 - środki
na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
237 019 zł (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,, Europejskiego
Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o
kwotę 3 142 729,49 zł W tym:
010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 405 630 ZŁ
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi 2 010 000 zł § 6058 - wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych 2 010 000 zł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz
funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Rozdział 01036 - Restrukturyzacja i
modernizacja sektora 395 630 zł żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich § 6058 - wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych 395 630 zł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz
funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 62 750 ZŁ
Rozdział -60016 Drogi publiczne gminne 62 750 zł §
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 750 zł
- 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 293 816 ZŁ
Rozdział -80101 - Szkoły Podstawowe 86 816 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
86 816 zł Rozdział -80110 - Gimnazja 207 000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
87 000 zł § 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000 zł - Finansowanie
programów i projektów ze środków funduszy

Poz. 1141

strukturalnych, Funduszu Spójności,, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
852 POMOC SPOŁECZNA 10 533,49 ZŁ
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na 10 533,49 zł ubezpieczenia emerytalne
i rentowe § 3110 - świadczenia społeczne
10 533,49 zł
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 370 000 ZŁ
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 220 000 zł § 4278 - zakup usług remontowych 220 000 zł - Finansowanie programów i
projektów ze środków funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności,, Europejskiego Funduszu
Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Rozdział 92195 Pozostała działalność 150 000 zł § 6058 - wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000 zł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz
funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 4. Zwiększa się wydatki budżetowe o
kwotę 3 015 169,49 zł W tym :
010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 405 630 ZŁ
Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi 2 010 000 zł § 6057 - wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych 2 010 000 zł pozostałe Rozdział 01036 - Restrukturyzacja i
modernizacja sektora 395 630 zł żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich § 6057- wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych 395 630 zł pozostałe
- 600- TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 56 750 ZŁ
Rozdział -60016 - Drogi publiczne gminne 56 750 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych 56 750 zł
remont drogi w Aleksandrowie
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 172 256 ZŁ
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe 52 256 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych 52 256 zł
Rozdział 80110 -Gimnazja 120 000 zł § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
120 000 zł - pozostałe
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 533,49 ZŁ
Rozdział 85395 - Pozostała działalność 10 533,49 zł
§ 3119 - świadczenia społeczne 10 533,49 zł
Współinansowanie programów i projektów ze
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środków funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności,, Europejskiego Funduszu Rybackiego
oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną
Politykę Rolną
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sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się
następujące zmiany:
1. Załącznik na „zadania inwestycyjne roczne w
2010 r. „otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 a do niniejszej uchwały

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 370 000 ZŁ
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 220 000 zł § 4277 - zakup usług remontowych 220 000 zł - pozostałe Rozdział 92195 –
Pozostała działalność 150 000 zł § 6057 - wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000 zł pozostałe

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Wiślicy:
Stanisław Borzęcki

§
5.
W
uchwale
Rady
Gminy
Nr XXXVIII/232/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr XXXIX/242 /2010
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 31 marca 2010 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.
w złotych
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

1

2

3

1.

600

60016

2

600

60016

3

600

60078

4

600

60078

5

600

60078

4
przebudowa drogi gminnej Nr
004380 T Hołudza brzwzie - Chotel Czerwony z odcinkim drogi gminnej
004381 T Brzezie - Komornice -Gaj o
długości 550 mb
Przebudowa drogi gminnej Nr 004378
T Bilczów - Poddębie o długości 940
mb
Razem
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gluzy
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorysławice
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczerbaków
Razem
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skotniki-Dolne
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytniki
Razem
OGÓŁEM
Przebudowa Ośrodka Zdrowia w
Wiślicy
Razem
OGÓŁEM

60016

60078
6

600

7

600

60017
60017
60017

600
8

851

85121
85121

1441

rok
budżetowy
2010
(7+8+9+10)
6

dochody
własne jst

kredyty
i pożyczki

dotacje i
środki
pochodzące
z innych źr.*

7

8

9

środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10

Jednostka org.
realizująca zadanie
lub koordynująca
program
11

194 750

194 750

Urząd Gminy
w Wiślicy

200 600

200 600

Urząd Gminy
w Wiślicy

395 350

395 350

25 000

25 000

15 000

15 000

10 000

10 000

50 000

50 000

20 000

20 000

30 000

30 000

50 000
495 350

50 000
495 350

376 504

376 504

376 504
871 854

376 504
871 854

Urząd Gminy
w Wiślicy
Urząd Gminy
w Wiślicy
Urząd Gminy
w Wiślicy
Urząd Gminy
w Wiślicy
Urząd Gminy
w Wiślicy

Urząd Gminy
w Wiślicy
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Poz. 1442

1442
1442

UCHWAŁA NR XXXIX/252/2010
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały NR XXXVIII/238/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia
27.01.2010 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni
Ścieków na terenie Gminy Wiślica”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Wiślicy uchwala co następuje:

Gminy Wiślica” otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszej uchwały.

§
1.
W
uchwale
Rady
Gminy
Nr XXXVIII/238/2010 z dnia 27.01.2010 roku w
sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na
terenie Gminy Wiślica” wprowadza się następującą zmianę: „Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiślica.

Przewodniczący Rady Gminy w Wiślicy:
Stanisław Borzęcki
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/252/2010
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 31 marca 2010 r.

Gminny program oczyszczania
ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica

Wiślica styczeń 2010
I. WSTĘP
Polska polityka ekologiczna opiera się na
konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju, zawartej w art. 5 Konstytucji RP „Rzeczpospolita Polska (…) zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.”, dlatego jej zalecenia należy uwzględnić we

wszystkich dokumentach strategicznych oraz
programach, których realizacja może mieć
wpływ na stan środowiska.
Podstawowymi dokumentami zawierającymi wytyczne w zakresie zrównoważonego rozwoju są:
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1. Polityka ekologiczna państwa na lata 20072010 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2011-2014.
2. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski
do 2025 roku.
Nadrzędnym, strategicznym celem polityki
ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców,
zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
W celu realizacji postanowień ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2005
nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) (art. 43 ust. 1) dokumenty strategiczne zakładają podjęcie działań
mających na celu realizację inwestycji wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który obejmuje
przedsięwzięcia polegające na wyposażeniu
aglomeracji w systemy kanalizacyjne dla ścieków komunalnych i zapewnienia biologicznego
oczyszczania ścieków przez wprowadzenie ich
do wód w aglomeracjach o równoważnej liczbie
mieszkańców (RLM) większej od 2000. Zakłada
się, iż w przypadku aglomeracji o RLM wynoszącej od 2000 do 15 000, inwestycje zrealizowane
będą do 31 grudnia 2015 r., a w przypadku
aglomeracji o RLM wynoszącej powyżej 15 000,
do 31 grudnia 2010 r. Natomiast w miejscach,
gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie
przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować
systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ochronę środowiska (art. 42 ust. 4
ustawy Prawo wodne).
Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym
z głównych czynników decydujących o standardach środowiska przyrodniczego, jakości przestrzeni oraz jakości życia mieszkańców. Głównym problemem z zakresu gospodarki wodnościekowej jest przede wszystkim dysproporcja
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między długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, występująca głównie na obszarach wiejskich, powodująca zagrożenie środowiska nieoczyszczonymi ściekami. W Gminie Wiślica
również obserwuje się tą niepokojącą tendencję,
długość sieci wodociągowej wynosi 154 km,
natomiast długość sieci kanalizacyjnej sieciowej
29,1 km. Jedynie 24,7% ścieków jest oczyszczanych w istniejącej oczyszczalni ścieków.
Według danych statystycznych województwa świętokrzyskiego na obszarach wiejskich
jedynie niecałe 30% ludności korzysta z kanalizacji. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest odprowadzanie olbrzymich ilości nieoczyszczonych
ścieków komunalno-bytowych wprost do ziemi,
wód podziemnych i powierzchniowych, co zmusza do podjęcia działań zapobiegających dalszej
degradacji środowiska.
Tym bardziej, że Gmina Wiślica położona
jest na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (NOChK) - otulina Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego oraz SoleckoPacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 - Ostoja Nidziańska PLH 260003
oraz Dolina Nidy PLB 260001.
Ponadto tereny wiejskie charakteryzują się
rozproszoną zabudową, co dodatkowo utrudnia
objęcie ich kanalizacją zbiorczą, nie tylko ze
względów technicznych, ale również ekonomicznych.
Mając na uwadze powyższe oraz pamiętając o racjonalnej polityce zrównoważonego rozwoju, należy dokonać analizy dostępnych technologii i rozwiązań odprowadzania i utylizacji
ścieków na terenie gminy oraz możliwości formalno-prawnych i finansowych wdrożenia w
gminie uzupełniających rozwiązań oczyszczania
ścieków w stosunku do projektu zbiorczej kanalizacji.

II. Rola gminy w budowie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr
142, poz. 1591 z póź. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, którą z
mocy prawa tworzą mieszkańcy, należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania
własne gminy obejmują sprawy z zakresu
ochrony środowiska i przyrody, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
Zadania samorządu wynikające z zapisów ustawy są zadaniami o charakterze obligatoryjnym,
przy ich realizacji gmina, w pełni szanując zasadę zrównoważonego rozwoju, winna szukać

takich rozwiązań, które zmierzałyby do poprawy
jakości środowiska przyrodniczego.
Mając na uwadze pogarszający się stan
czystości wód gruntowych, będący wynikiem
nieuporządkowanej gospodarki ściekowej, niewątpliwie najważniejszym zadaniem Gminy będzie rozwiązanie problemu odprowadzania i
utylizacji ścieków. Wybór tylko jednego rozwiązania niezależnie od warunków lokalnej rzeczywistości, należy uznać za błąd systemowy. Dlatego też poza koncepcją zbiorczej kanalizacji
sanitarnej, która odprowadza ścieki do zbiorczych oczyszczalni ścieków, należy rozważyć
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zastosowanie innych rozwiązań, które byłyby
ekonomicznie uzasadnione, oszczędne i skuteczne. Takim rozwiązaniem, uzupełniającym system
kanalizacji zbiorczej jest kanalizacja indywidualna.
Jak wynika z zapisów dokumentu programowego gminy - „Strategii Rozwoju Gminy Wiślica”
Misją Gminy Wiślica jest: tworzenie warunków
na rzecz jej rozwoju, w oparciu o posiadane walory rekreacyjno-przyrodnicze, z uwzględnieniem
położenia gminy i znajdujących się na jej terenie
zabytków historycznych oraz zapewnienie warunków dla rozwoju branży turystycznej i rolnic-
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twa w celu poprawy poziomu życia mieszkańców; z poszanowaniem środowiska naturalnego
i dziedzictwa miejscowej kultury, a wśród działań gminy zmierzających do realizacji celu operacyjnego-rozwój infrastruktury technicznej,
znajduje się zadanie - budowa kanalizacji i
oczyszczalni ścieków.
Gmina winna dążyć do podnoszenia poziomu i jakości życia jej mieszkańców poprzez
poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego.

III. Gminna infrastruktura techniczna związana z ochroną środowiska.
III. 1. Wodociągi w gminie
Długość sieci wodociągowej w Gminie Wiślica wynosi ogółem154 km. Wskaźnik zwodociągowania gminy wynosi 99 %.
Gmina dysponuje 1 ujęciem oraz stacją uzdatniania w miejscowości Jurków. Pobór wody
odbywa się z ujęć wód podziemnych z czwartorzędnego poziomu wodonośnego.
WNIOSEK: wraz z rozwojem budowy sieci wodociągowej na terenie gminy zwiększyło się wytwarzanie ścieków socjalno-bytowych.
III. 2. Kanalizacja sanitarna w gminie
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w Gminie
Wiślica wynosi 29,1 km. Do sieci podłączone jest
442 odbiorców z miejscowości Wiślica, Gorysławice, Jurków, a w roku 2010 planowana jest
budowa kolejnych 17,1 km sieci i podłączenie
228 odbiorców z miejscowości Koniecmosty,
Kuchary, Ostrów, Wawrowice.
Na terenie gminy funkcjonuje jedna
oczyszczalnia ścieków w miejscowości Jurków o
przepustowości 552 m3/dobę, żadne z gospodarstw nie posiada przydomowej oczyszczalni
ścieków.

Zgodnie z zapisami w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiślica i Strategii Rozwoju
Gminy planuje się, aby wszystkie zabudowania
oraz działki budowlane miały zapewnione odprowadzenie ścieków:
• do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
• do przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych,
• do zbiorników bezodpływowych nieczystości
ciekłych zlokalizowanych w granicach działek
budowlanych i wywóz do punktu zlewnego
przy oczyszczalni ścieków. Zbiorniki winny
mieć charakter tymczasowy i po realizacji
sieci kanalizacyjnej ulec likwidacji.
Ponadto Gmina Wiślica objęta jest Krajowym
Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Następujące miejscowości gminy Wiślica
tj. Wiślica, Jurków, Gorysławice, Szczerbaków,
Szczytniki, Koniecmosty, Kuchary, Ostrów,
Wawrowice, Sielec, Kobylniki, Skotniki Dolne,
Skotniki Górne, Skorocice wchodzą w skład
aglomeracji Wiślica o RLM powyżej 3000.
WNIOSEK: obecnie system odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiślica można ocenić
jako nie zadawalający.

IV. Ścieki z gospodarstw domowych.
Problem utylizacji ścieków z gospodarstw
domowych, w związku z niedostateczną długością sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiślica, nie jest w chwili obecnej rozwiązany. Ciągle
jeszcze najpowszechniejszym sposobem rozwiązania problemu ścieków jest gromadzenie ich w
zbiornikach bezodpływowych (potocznie nazywanych „szambami”) lub po prostu odprowadzanie do cieków wodnych lub gleby. Przyczyną
nieuporządkowanej gospodarki ściekowej są
przede wszystkim problemy natury technicznej,
jak i ekonomicznej.

Brak odpowiednich systemowych rozwiązań problemu sanitacji gminy Wiślica powoduje,
iż nieoczyszczone lub oczyszczone w niedostatecznym stopniu ścieki zagrażają glebie, a
przede wszystkim wodom powierzchniowym i
podziemnym. Nie od dziś wiadomo, iż powszechną praktyką stosowaną wśród ludności
jest rozszczelnianie szamb, skąd nieoczyszczone
ścieki trafiają wprost do gruntu. Przyjęta praktyka obniża koszty wywozu ścieków, ale ma dramatyczny wpływ na stan środowiska naturalnego oraz stanowi zagrożenie dla zdrowia, a czasami nawet dla życia mieszkańców, dlatego tym
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bardziej należy dążyć do uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wiślica.
Gospodarstwa domowe produkują ścieki
socjalno-bytowe, które stanowią 75-80 % konsumowanej wody. Powstają one w wyniku zaspokajania potrzeb gospodarczych oraz higieniczno-sanitarnych mieszkańców. Na ilość wytwarzanych ścieków wpływają głównie następujące czynniki:
• standard wyposażenia domów w urządzenia
sanitarne,
• źródło poboru wody,
• koszt pozyskania wody,
• nawyki higieniczne mieszkańców.
Ilość ścieków wytworzonych przez jedną
osobę, na podstawie zużycia wody określonego
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiślicy
w zależności od miejscowości, wynosi od
40-70 dm3/dobę, co w ciągu miesiąca daje wielMiejscowość
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Razem:
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kość 1,2-2,1 m3/jedną osobę. Tak więc, ilość
ścieków wytworzonych przez czteroosobową
rodzinę mieszkającą w domu jednorodzinnym
wyniesie 4,8-8,4 m3/miesiąc. Mając na uwadze
obecne koszty usług asenizacyjnych, wywóz
ścieków ze szczelnego, bezodpływowego zbiornika obciąży budżet czteroosobowej rodziny
kwotą ok. 120-200 zł/miesiąc. Co w skali roku da
w przybliżeniu kwotę od 1.500-2.400 zł. Koszty
te, jak zostało wspomniane powyżej, są redukowane poprzez rozszczelnianie zbiornikach bezodpływowych, co powoduje skażenie powierzchniowych i podziemnych wód ściekami
bytowymi oraz stanowi poważne zagrożenie
higieniczne oraz epidemiologiczne.
Poniższa tabela przedstawia ilość ścieków
produkowanych przez mieszkańców Gminy Wiślica na podstawie zużycia wody.

Liczba mieszkańców

Brzezie
Chotel Czerwony
Gluzy
Gorysławice
Górki
Hołudza
Jurków
Kobylniki
Koniecmosty
Kuchary
Łatanice
Ostrów
Skorocice
Skotniki Dolne
Skotniki Górne
Sielec
Szczerbaków
Szczytniki
Wawrowie
Wiślica
Gmina Wiślica

152
459
158
420
224
151
507
405
230
213
396
210
384
282
307
150
307
331
134
550
5970

Liczba domów
32
137
43
122
61
49
167
114
77
56
101
56
112
64
63
43
100
112
42
246
1797

Ilość ścieków
(m3/dobę)
8
24
8
24
11
8
24
18
15
11
20
10
20
14
15
8
15
15
8
51
327

V. Program budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków
Na terenie gminy istnieje 20 miejscowości
zamieszkałych (wg stanu na dzień 31 grudnia
2008 r.) przez 5970 osób. Liczba budynków wynosi 1797 szt, a ich często rozproszone rozmieszczenie utrudnia budowę zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej. Jedynie teren włączony do aglomeracji Wiślica charakteryzuje się
relatywnie zwartą zabudową.
W celu wdrożenia gminnego programu
budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków
dokonano wielowariantowej analizy sposobu
realizacji programu. Nie wyklucza to jednak budowy na wybranych obszarach o relatywnie
zwartej zabudowie zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Jednak koszty ekonomiczne takiego rozwiązania są bardzo wysokie, a przesył ścieków do
oczyszczalni też eliminuje ten wariant.

Realizacja programu będzie mogła przebiegać według jednego z trzech następujących
wariantów:
Wariant I - geograficzny
Obszar gminy zostaje podzielony na podobszary, w których budowa indywidualnych oczyszczalni przebiegać będzie etapowo. Kanalizacja
każdego podobszaru stanowić będzie zamknięty
etap budowy kanalizacji indywidualnej.
Wariant II - maksymalizacja efektu ekologicznego
Kanalizacja indywidualna jest w pierwszej kolejności realizowana na tych obszarach, na których
największa liczba mieszkańców zadeklaruje wolę
uczestnictwa w programie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków. Taki sposób realizacji
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programu umożliwi uzyskanie największego dla
wybranych obszarów efektu ekologicznego.
Wariant III - maksymalizacja efektu społecznego
Realizacja programu jest prowadzona na terenie
całej gminy. Rozproszony efekt ekologiczny daje
w konsekwencji najlepszą promocję programu
wśród mieszkańców.
Realizacja Programu jest uwarunkowana przede
wszystkim możliwościami sfinansowania programu.
Wniosek: wybór wariantu II wydaje się najskuteczniejszy biorąc pod uwagę osiągnięcie efektu
ekologicznego. Wybrano jednak wariant III, gdyż
Gmina Wiślica wystąpiła o środki z funduszy europejskich co przyspieszy realizację programu.
V. 1. Założenia programu
1. Planuje się wyposażyć każdą zabudowaną
nieruchomość, która nie jest podłączona lub
nie planowane jest podłączenie jej do kanalizacji zbiorczej, w indywidualną oczyszczalnię
ścieków.
2. Inwestorem będzie Gmina Wiślica.
3. Program budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków będzie realizowany kompleksowo w latach 2010-2015.
4. Wielkość nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji będzie
pochodzić z budżetu gminy ze środków funduszy strukturalnych oraz wymaganego
udziału społeczeństwa.
5. Zakłada się, że podstawowa przepustowość
oczyszczalni obsługującej budynek zamieszkały przez 2-6 osób, będzie wynosiła
0,6-1 m3/dobę.
6. Obiekty użyteczności publicznej zostaną wyposażone w oczyszczalnie o odpowiednio większej przepustowości w zależności od szacunkowej ilości dobowego zrzutu ścieków.
7. Szacuje się, iż koszt wykonania przydomowej
oczyszczalni ścieków obsługującej 2-6 osób
nie przekroczy 16.000 zł.
V. 2. Typy przydomowych oczyszczalni ścieków
Ze względu na rodzaj podłoża i zasady napowietrzania wyróżnia się następujące typy
przydomowych oczyszczalni ścieków:
1. Osadnik gnilny z drenażem rozsączającym.
Ścieki, oczyszczone wstępnie w osadniku gnilnym, są ostatecznie oczyszczane biologicznie w
warstwach gruntu pod drenażem rozsączającym.
Drenaż może być zlokalizowany tylko na gruntach przepuszczalnych (piaski, piaski gliniaste,
żwiry), a odległość osi drenażu od poziomu wód
gruntowych nie może być mniejsza niż 1,5 m.
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Absorpcja zanieczyszczeń na powierzchniach
cząstek gruntu powoduje rozwój mikroorganizmów prowadzący do rozkładu zanieczyszczeń
organicznych na stałe i gazowe produkty nieorganiczne oraz na masę komórkową, tworzącą
wokół cząstek gruntu biomasę. Niekontrolowany
przyrost biomasy może prowadzić do zmniejszania przepływu ścieków lub uniemożliwić ich
odprowadzenie do gruntu. Tego typu oczyszczalnie uniemożliwiają kontrolę skuteczności
oczyszczania ścieków. Prawidłowo ułożony drenaż wymaga ułożenia go na znacznej powierzchni.
2. Oczyszczalnie ze stałymi złożami biologicznymi.
Tego typu oczyszczalnie są skutecznym rozwiązaniem w przypadku trudnych warunków gruntowo-wodnych, a przede wszystkim ograniczonego miejsca na wykonanie układu z drenażami.
Wypełnieniem złoża biologicznego (wykonanego
w zbiorniku o podobnej konstrukcji co osadnik
gnilny) może być tłuczeń, torf czy innego rodzaju
materiał, na którym rozwija się błona biologiczna. Wstępnie oczyszczone ścieki w osadniku
gnilnym dopływają na powierzchnię złoża korytem rozprowadzającym. Mikroorganizmy rozwijające się w złożu oczyszczają przepływające
ścieki. W wyniku procesu oczyszczania na dnie
zbiornika gromadzi się osad, który powinien być
okresowo usuwany. Oczyszczalnie budowane są
zazwyczaj jako skomplikowane konstrukcje kilku
zbiornikowe. Wadą tych oczyszczalni jest relatywnie wysoka cena.
3. Oczyszczalnie z osadem czynnym
Podstawową zaletą tych oczyszczalni jest bardzo
małe zapotrzebowanie terenu pod ich budowę
Wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym ścieki trafiają do zbiornika, który podzielony jest
zwykle na dwie części. Pierwsza - (zewnętrzna)
komora napowietrzania i druga - (wewnętrzna)
osadnik wtórny. Ścieki w części zewnętrznej są
mieszane i napowietrzane sprężonym powietrzem. W warunkach dobrego napowietrzenia
rozwija się tzw. osad czynny (pierwotniaki, bakterie), który przeprowadza proces oczyszczania.
Powstały osad jest zatrzymywany i magazynowany w pozostałych częściach komory, skąd
okresowo jest usuwany lub przepompowywany
do osadnika gnilnego. Dużą zaletą tego typu
oczyszczalni jest wysoka skuteczność:
redukcja zawiesin i BZT5(Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu) do 95%. Cały proces sterowany jest automatycznie. Sterownik czasowy
włącza i wyłącza dmuchawę, zapewniając odpowiednie natlenienie ścieków oraz odpowiada
za zawracanie osadu.
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4. Oczyszczalnie gruntowo-roślinne
Zwane są inaczej oczyszczalniami hydrobotanicznymi. Zalecane jest ich stosowanie na działkach o dużej powierzchni, której część może
zostać wykorzystana na stworzenie ekosystemu
bagiennego. Filtr gruntowo-roślinny wykonuje
się w formie niecki. Dno i skarpy niecki wyłożono folią z tworzywa sztucznego. Wypełnienie
stanowi rodzimy grunt przepuszczalny, torf,
słoma, kora, bentonit i opiłki żelaza. Filtr obsadza się wierzbą lub trzciną. Korzenie tych roślin
są siedliskiem bakterii, doczyszczających ścieki i
udrażniających grunt. Niekiedy, w celu lepszego
doczyszczenia, jeśli tylko pozwala na to ukształtowanie terenu konstruuje się kilka filtrów gruntowo-roślinnych usytuowanych względem siebie
w sposób kaskadowy. Dobrą efektywność osiągają jednak dopiero po 2-3 latach, kiedy system
korzeniowy roślin jest odpowiednio rozwinięty.
Wadą tego typu oczyszczalni jest zmniejszenie
efektywności jej działania w sezonie zimowym.
Wniosek: wybór rodzaju oczyszczalni winien być
uzależniony od wymaganego na danym terenie
stopnia oczyszczenia ścieków, warunków gruntowo-wodnych, wielkości działki oraz liczby domowników.
V. 3. Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków.
Lokalizacja przydomowej oczyszczalni
ścieków wymaga uwzględnienia minimalnych
odległości od różnych obiektów i wód gruntowych określonych w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r.
Nr 137, poz. 984):
• w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i
rekreacji indywidualnej odległości urządzeń
sanitarno-gospodarczych powinny wynosić
co najmniej 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na
pobyt ludzi, 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego,
• kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe mogą być sytuowane w odległości
mniejszej niż 2 m od granicy, w tym także
przy granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej,
pod warunkiem zachowania innych odległości określonych w § 31 i § 36 Rozporządzeniu
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Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie,
• odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi
ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej 30 m, od
najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są
do niej ścieki oczyszczone biologicznie w
stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód,
• przepływowe, szczelne osadniki podziemne,
stanowiące część przydomowej oczyszczalni
ścieków gospodarczo-bytowych, służące do
wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach,
• ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa
domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do ziemi lub do urządzeń wodnych, jeżeli miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co
najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego
poziomu wodonośnego wód podziemnych
lub najwyższy użytkowy poziom wodonośny
wód podziemnych znajduje się co najmniej
1,5 m pod dnem urządzeń wodnych.
Szczegółowe informacje o oczyszczalni
wraz ze stosownymi uzgodnieniami i wymaganiami dotyczącymi jej lokalizacji zostaną zawarte
w indywidualnych projekcie technicznym przydomowej oczyszczalni ścieków.
V. 4. Analiza alternatywnych wariantów realizacji
programu.
Zgodnie z założeniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiślica, zapisami „Strategii
Rozwoju Gminy Wiślica” oraz analizą przestrzennego rozlokowania skupisk ludzkich, wynika możliwość zorganizowania systemu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiślica według następujących wariantów:
Wariant I
Budowa sieci kanalizacji zbiorczej dla miejscowości z Aglomeracji Wiślica oraz oczyszczalni
ścieków w m. Gluzy i sieci kanalizacyjnej dla
pozostałych miejscowości tj. Chotel Czerwony,
Brzezie, Gluzy, Hołudza, Łatanice, Górki
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Lp.

Zakres prac

I
1.
2.
3.
II
1.
2
3.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice
Przygotowanie dokumentacji technicznej do wniosku w ramach RPO
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 17.047 mb /na podstawie kosztorysu inwestorskiego/
Wykonanie przyłączy 228 szt.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szczerbaków, Szczytniki
Przygotowanie dokumentacji technicznej do wniosku w ramach PROW
Budowa sieci kanalizacji 20477 mb /na podstawie kosztorysu inwestorskiego/
Wykonanie przyłączy 227 szt
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sielec, Kobylniki, Skotniki Dolne, Skotniki
Górne, Skorocice
Przygotowanie dokumentacji technicznej
Budowa sieci kanalizacji 43560 mb
Wykonanie przyłączy 396 szt
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chotel Czerwony, Brzezie, Gluzy, Hołudza,
Łatanice, Górki i oczyszczalni ścieków w m. Gluzy
Dokumentacja techniczna
Budowa oczyszczalni ścieków
Budowa sieci kanalizacji 59900 mb
Wykonanie przyłączy 423 szt.
Razem 1274 szt

III
1.
2
3.
IV
1.
2.
3.
4.
V
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Cena
jednostkowa
w zł/szt/mb
35.246
---438,44
1.500
42.266
---451,24
1.500

Wartość w zł
8.036.102
220.000
7.474.102
342.000
9.594.311
10.000
9.243.811
340.500

53.958

21.367.200

---470
1.500

300.000
20.473.200
594.000

67.113

32.885.500

------490
1.500
56.423

400.000
2.500.000
29.351.000
634.500
71.883.113

Wariant II
Budowa sieci kanalizacji zbiorczej w miejscowościach z Aglomeracji Wiślica, z jednoczesną budową
przydomowych oczyszczalni ścieków na pozostałym obszarze gminy.
Lp.

Zakres prac

I
II

Budowa sieci kanalizacji sanit. w m. Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice - 228 szt
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szczerbaków, Szczytniki - 227 szt
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sielec, Kobylniki, Skotniki Dolne, Skotniki
Górne, Skorocice - 396 szt
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Chotel Czerwony, Brzezie, Gluzy,
Hołudza, Łatanice, Górki - 423 szt
RAZEM 1274 szt

III
IV

Cena
jednostkowa
w zł
35.246
42.266

Wartość
w zł
8.036.102
9.594.311

53.958

21.367.200

16.000

6.768.000

35.923

45.765.613

Wariant III
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice /opracowana dokumentacja projektowa/ oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na pozostałym obszarze Gminy Wiślica
Lp.
I
II

Zakres prac
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice 228 szt
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na pozostałym obszarze gminy - 1046 szt.
RAZEM 1274 szt.

Z analizy wyżej przedstawionych wariantów wynika, iż nakłady inwestycyjne jakie należałoby ponieść na skanalizowanie Gminy Wiślica, poprzez budowę gminnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (wariant I),
wyniosłyby 71.883.113 zł. Koszt ten, zgodnie z
wariantem II, zmniejsza się przy założeniu, że
wybudowane zostaną przydomowe oczyszczalnie ścieków na wybranym obszarze, i wynosi
45.765.613 zł. Koszt ten jednak nadal jest wysoki
i w przeliczeniu na jeden skanalizowany obiekt
wynosi 35.923 zł. Ponadto analizując w/w warianty należy wziąć pod uwagę fakt, iż prowadząc budowę nowej oczyszczalni ścieków i trwającą często latami budowę sieci kanalizacji, trzeba liczyć się z kosztami związanymi z niedociążeniem nowego obiektu. Skutkuje to również

Cena jedn. zł

Wartość w zł

35.246

8.036.102

16.000
19.444

16.736.000
24.772.102

odsunięciem w czasie osiągnięcia pełnego efektu ekologicznego.
Natomiast biorąc pod uwagę wariant III
przedstawionej analizy należy podkreślić, iż
koszty inwestycyjne, jakie trzeba byłoby ponieść
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
są znacznie niższe i wynoszą 24.772.102 (różnica
kosztów w porównaniu z wariantem I wynosi
47.111.011zł). Ponadto w omawianym przypadku
pełny efekt ekologiczny uzyskuje się już z chwilą
uruchomienia każdej zainstalowanej oczyszczalni przydomowej.
Wniosek: realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest rozwiązaniem
najtańszym oraz gwarantuje szybkie osiągnięcie
efektu ekologicznego.
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V.5. Porównanie systemów kanalizacji sanitarnej.
KANALIZACJA INDYWIDUALNA
•
system rozproszony mogący objąć swym zakresem
wszystkie zabudowane nieruchomości w gminie,
•
relatywnie niskie nakłady inwestycyjne,
•
niski koszt neutralizacji ścieków,
•
możliwość odprowadzenia oczyszczonych ścieków do
gruntu i wód pow. oraz możliwość wykorzystania ich do
podlewania roślin ozdobnych czy wykorzystana do wypełnienia oczka wodnego,
•
możliwość dzielenia programu budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na etapy uzależnione od możliwości
ich sfinansowania przez budżet gminy,
•
pełny efekt ekologiczny powstaje z chwilą uruchomienia
każdej zainstalowanej oczyszczalni,
•
brak potrzeby rozkopywania ciągów drogowych.

V.6. Finansowanie programu.
Budowa infrastruktury technicznej jest
niezwykle kosztowna. Gmina Wiślica wydatkuje
olbrzymie środki na realizację w/w inwestycji.
Tempo inwestowania uzależnione jest jednak od
wielkości środków jakimi dysponuje Gmina.
Dlatego należy rozważyć kilka wariantów finansowania programu budowy indywidualnych
oczyszczalni ścieków.
Wariant I
Inwestorami są właściciele nieruchomości, gdzie
wybudowana ma być przydomowa oczyszczalnia ścieków. Finansują oni inwestycję oraz realizują budowę oczyszczalni na własnym terenie.
Przy powyższym założeniu realizacja programu, ze względu na ograniczone środki finansowe mieszkańców Gminy, będzie długotrwała i
nie przyniesie oczekiwanych efektów ekologicznych. Ponadto zaspakajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W
związku z powyższym finansowanie budowy
oczyszczalni wyłącznie ze środków mieszkańców
gminy nie powinno być przyjmowane jako rozwiązanie docelowe.
Wariant II
Inwestorem jest Gmina Wiślica. Finansowanie
programu odbywa się z budżetu Gminy. Środki
finansowe Gminy mogą być uzupełniane niskoprocentowymi pożyczkami lub kredytami.
Przedstawione rozwiązanie usprawniłoby
realizację programu.
Wariant III
Inwestorem jest Gmina Wiślica. Program finansowany jest z budżetu Gminy oraz ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (UE). Wkład własny Gminy może być pokryty niskoprocentową pożyczką lub kredytem.
Mieszkańcy wpłacają dodatkowo wymagany udział
własny zgodnie z zawartymi umowami /za.ł 1 do
niniejszego programu/ oraz zawierają umowy

KANALIZACJA ZBIORCZA
•
system skoncentrowany mogący objąć jedynie obszary o
zwartej zabudowie,
•
wysokie nakłady inwestycyjne na budowę oczyszczalni i
kanalizacji liniowej,
•
wyższe niż w przypadku kanalizacji indywidualnej koszty
usług kanalizacyjnych,
•
możliwość odprowadzenia oczyszczonych ścieków jedynie
do wód powierzchniowych,
•
konieczność budowy oczyszczalni zbiorczej i kanalizacji zapewniającej wymagany dopływ ścieków, uniemożliwia podział zadania na etapy w początkowej fazie realizacji inwestycji,
•
uzyskanie pełnego efektu ekologicznego jest możliwe po
wybudowaniu sieci kanalizacyjnej, obciążającą oczyszczalnię
odpowiednią ilością ścieków,
•
konieczność rozkopywania ciągów drogowych, co zwiększa
koszty inwestycji.

użyczenia oczyszczalni do bezpłatnego użytkowania /zał. 2 do niniejszego programu/
Z analizy powyższego wariantu wynika, że
jest on najbardziej skutecznym rozwiązaniem. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej stwarzają duże
możliwości finansowania inwestycji komunalnych.
Planuje się, iż Gmina Wiślica będzie ubiegała się o
dofinansowanie UE w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W
przypadku nie uzyskania dotacji lub uzyskania jej
w mniejszej od wnioskowanej wysokości, dla zbilansowania nakładów inwestycyjnych, należy
uwzględnić możliwość zaciągnięcia pożyczki lub
kredytu oraz uzupełnienie środkami pochodzącymi
od mieszkańców.
Ponadto zgodnie z wcześniejszym stwierdzeniem to gmina zgodnie z art. 7 ust. 1ustawy o
samorządzie gminnym, odpowiada za zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy z
zakresu ochrony środowiska i przyrody, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
Zadania Gminy wynikające z zapisów ustawy są
zadaniami o charakterze obligatoryjnym, przy ich
realizacji Gmina, w pełni szanując zasadę zrównoważonego rozwoju, winna szukać takich rozwiązań, które zmierzałyby do poprawy jakości środowiska przyrodniczego.
Wniosek: wariant III stanowi najbardziej optymalny sposób finansowania programu budowy
indywidualnych oczyszczalni ścieków. Program
winien być wdrażany i realizowany w sposób
umożliwiający ubieganie się o dofinansowanie
inwestycji ze środków UE.
VI. 7. Zgodność programu ze „Strategią Rozwoju
Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020”
Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego w gospodarce
wodno-ściekowej dokonuje się poprawa, jednak
niewystarczająca
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Długość czynnej sieci wodociągowej w województwie wynosiła na koniec 2004 roku 10 977,5 km, co
stanowiło wzrost w stosunku do 2000 roku o
15,46%. W gminach wiejskich podłączenia wodociągowe posiada niewiele ponad 60% budynków mieszkalnych. Niekorzystnie kształtują się
relacje pomiędzy długością sieci kanalizacyjnej,
szczególnie na obszarach wiejskich. Łączna długość sieci kanalizacyjnej w województwie na koniec 2004 roku wynosiła 2 292 km. Długość ta
wzrosła w stosunku do 2000 roku o 816 km.
Na przestrzeni ostatnich 5 lat w kraju obserwuje
się systematyczny spadek ilości odprowadzanych
ścieków nieoczyszczonych, natomiast w województwie świętokrzyskim występują zmienne
trendy z tendencją wzrostu ilości ścieków wymagających oczyszczania począwszy od roku 2003.
Odsetek ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków w Województwie
Świętokrzyskim w % ogółu ludności wyniósł na
koniec 2003 roku 45,2%, co stanowi wzrost w
stosunku do roku 1999 o 13%.
Pomimo realizacji szeregu zamierzeń inwestycyjnych w województwie dla poprawy stanu
czystości wód powierzchniowych, takich jak budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w
miastach i gminach, stopień oczyszczania ścieków jest nadal niewystarczający, a ścieki nieoczyszczone stanowią 15% ogólnej ilości ścieków wymagających oczyszczania odprowadzanych do wód powierzchniowych lub do ziemi.

Poz. 1442

W analizowanym okresie wzrosła długość
wodociągów, przybywa też sieci kanalizacyjnych, aczkolwiek w stopniu dalece niewystarczającym (jest ich niemal pięciokrotnie mniej niż
wodociągowych), z negatywnymi skutkami dla
środowiska. Dotyczy to szczególnie obszarów
wiejskich, gdzie zaledwie 10% ludności korzysta
z sieci kanalizacyjnych.
Głównym problemem z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wymienionym w Strategii jest dysproporcja między długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, występująca głównie na obszarach wiejskich i w małych miastach,
powodująca zagrożenie środowiska nieoczyszczonymi ściekami i utrudniająca pracę wielu
oczyszczalni.
W związku z powyższym jednym z kierunków
działań przedstawionych w Strategii Województwa Świętokrzyskiego w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego będzie realizowany
szeroko zakrojony program sanitacji dorzeczy
głównych rzek, obejmujący kompleksową rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.
Wniosek: Przedstawiony Program budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków wpisuje się
w założenia „Strategii Rozwoju Województwa
Świętokrzyskiego do roku 2020 oraz w Wojewódzki
Program
Budowy przydomowych
Oczyszczalni Ścieków”.

VI. Wnioski końcowe:
Program budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków winien być realizowany z następujących powodów:
1. Rozproszona zabudowa utrudnia budowę
systemu kanalizacji zbiorczej na terenie całej
gminy.
2. Gospodarka ściekowa na nieskanalizowanych
obszarach Gminy nie jest prowadzona zgodnie
z wymogami ustawy o ochronie środowiska,
powszechną praktyką stosowaną wśród ludności jest rozszczelnianie szamb, skąd nieoczyszczone ścieki trafiają wprost do gruntu
zagrażając glebie, a przede wszystkim wodom
powierzchniowym i podziemnym.
3. Efekt ekologiczny możliwy do osiągnięcia po
zrealizowaniu programu wymaga zaangażo-

4.

5.
6.
7.

wania mniejszych nakładów inwestycyjnych
niż budowa kanalizacji zbiorczej.
Gmina winna dążyć do podnoszenia poziomu i jakości życia jej mieszkańców poprzez
poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
Realizacja inwestycji spełni oczekiwania
mieszkańców Gminy Wiślica.
Dzięki realizacji inwestycji Gmina będzie
mogła promować aktywną politykę proekologiczną.
Dopuszcza się zmiany i odstępstwa przy realizacji programu, jeżeli będzie przemawiać
za tym potrzeba poprawy jakości środowiska
na terenie Gminy Wiślica oraz zmieni się
wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację.

VI. Załączniki:
1. Umowa dotycząca wymaganego udziału własnego - zał. Nr 1
2. Umowa użyczenia oczyszczalni przydomowej - zał. Nr 2
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/252/2010
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 31 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 11351 –

Poz. 1442

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 161

– 11352 –

Poz. 1442

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX/252/2010
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 31 marca 2010 r.
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UCHWAŁA NR 25/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 31 marca 2010 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w następującym składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw
(sprawozdawca), Monika Dębowska-Sołtyk, Joanna Marczewska, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki
na podstawie art. 12 ust. 1, w związku z art. 11
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z
2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w wyniku
badania uchwały Nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2010 rok,

postanawia
§ 1.1. Wszcząć postępowanie w sprawie
stwierdzenia
nieważności
uchwały
Nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy w Bejscach z
dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, w części § 2 z powodu
naruszenia zasady równowagi budżetowej.
2. Wskazać sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w pkt 1 poprzez dokonanie
zmian w budżecie skutkujących doprowadzeniem do równowagi budżetowej.
3. Wskazać powyższe nieprawidłowości
usunąć w terminie do dnia 25 kwietnia 2010 roku.

Uzasadnienie
Uchwała Nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2010 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w
dniu 8 marca 2010 roku. Na podstawie art. 11
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z

2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) została objęta
postępowaniem nadzorczym. W wyniku badania
przedmiotowej uchwały Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach stwierdziło, że
została ona podjęta z naruszeniem prawa polegającym na naruszeniu zasady równowagi budżetowej. W § 2 przedmiotowej uchwały Rada
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Gminy dokonuje zmian w budżecie poprzez
zwiększenie przychodów o kwotę 1.684.000 zł w
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Rada Gminy nie dokonuje zmian strony wydatkowej polegającej na
zwiększeniu wydatków o kwotę 1.684.000 zł w
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związku z czym brak jest równowagi między
stroną przychodowo-dochodową a stroną wydatkową budżetu.
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium postanowiło jak w sentencji.
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Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa
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ZARZĄDZENIE NR 15/2010
WÓJTA GMINY W BRODACH
z dnia 1 marca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 222
ust.4, art.257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r.
Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy W Brodach
uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie gminy na rok 2010 dokonuje się następujących zmian w zakresie zadan
własnych:
1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych
o kwotę .................................... - 63.877 zł
w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział
60016 - Drogi publiczne gminne, § 4300
o kwotę .............................................................
........................................ - 20.000 zł
w dziale 801 - oświata i wychowanie, o kwotę
................................................. - 36.974 zł rozdział 80101 - szkoły podstawowe, o kwotę
.................................................. - 21.745 zł w
tym: § 4260 o kwotę - 14.470 zł § 4270 o kwotę - 2.300 zł § 4300 o kwotę - 500 zł § 4440
o kwotę - 4.475 zł \rozdział 80103 - Oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych,
§ 4440 o kwotę ..................................
...................................................................
1.122 zł \rozdział 80104 - Przedszkola, § 4440
o kwotę ................................................. - 194 zł
rozdział 80110 - Gimnazja, o kwotę ...........
......................................................... - 11.051zł
w tym: § 4260 o kwotę - 7.442 zł
§ 4440 o kwotę - 3.609 zł
rozdział 80114 - Zespół obsługi ekonomiczno
- administracyjnej szkół, o kwotę ..........
.............................................................................
........................... - 1.262 zł w tym: § 4210

o kwotę - 1.400 zł § 4440 o kwotę - 303 zł rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli, o kwotę ............. - 1.600 zł w tym:
§ 4210 o kwotę - 959 zł § 4300 o kwotę - 200 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 4560 o kwotę
....................................................... - 1.000 zł \w
dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85401 - Świetlice szkolne, o kwotę
.............................................................................
...................................... - 2.487 zł w tym:
§ 3020 o kwotę - 1.679 zł § 4440 o kwotę - 808 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki
kultury, świetlice i kluby, § 4210 o kwotę
.............................................. - 3.416 zł
2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych
o kwotę ................................... - 63.877 zł
w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział
60016 - Drogi publiczne gminne, § 4270
o kwotę .........................................................
............................................. - 20.000 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział
75818 - Rezerwy ogólne i celowe, § 4810
o kwotę ............................................................
......................................... - 3.416 zł
w dziale 801 - oświata i wychowanie, o kwotę
................................................... - 36.974 zł
rozdział 80101 - szkoły podstawowe, o kwotę
.................................................... - 20.540 zł w
tym: § 4040 o kwotę - 20.403 zł § 4440 o kwotę - 137zł
rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych, § 4040 o kwotę
........................................................... - 2.395 zł
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rozdział 80104 - Przedszkola, § 3020 o kwotę
.................................................... - 126 zł
rozdział 80110 - Gimnazja, § 4040 o kwotę
......................................................... - 11.051z
rozdział 80114 - Zespół obsługi ekonomiczno
- administracyjnej szkół, § 4040 o kwotę
.............................................................................
.......................... - 1.262 zł
rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli, § 4700 o kwotę .. - 1.600 zł
\w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział
85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 4370 o
kwotę ................................................................
.......................................... - 1.000 zł
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w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne,
o kwotę ................................................... ..........
...................................................... - 2.487 zł
w tym: § 3020 o kwotę - 297 zł
§ 4040 o kwotę - 2.190 zł
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Wójt Gminy Brody:
mgr Andrzej Przygoda
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ZARZĄDZENIE NR 21/2010
WÓJTA GMINY W BRODACH
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.257
ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.
1240) Wójt Gminy W Brodach uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie gminy na rok 2010 dokonuje się następujących zmian: I. w zakresie zadań zleconych:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o
kwotę ...................................... - 13.340 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej,
§
2010
o
kwotę
...............................
..................................................... - 13.340 zł
2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych
o kwotę ...................................... - 13.340 zł w
dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej,
§ 4130 o kwotę ...........................................
......................................... - 13.340 zł

II. w zakresie zadań własnych:
3) Zwiększa się plan dochodów o kwotę
......................................................... - 198.382 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę
........................................................... - 90.833 zł
rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej,
§ 2030 o kwotę .......................... - 6.000 zł
rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 2030
o kwotę .................................... - 84.833zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna
dla uczniów, § 2030 o kwotę .......................
......................................................... - 107.549 zł
4) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę
........................................................... - 13.340 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej, § 2030 o kwotę .....................
........................................................... - 13.340 zł
5) Zwiększa się plan wydatków budżetowych
o kwotę ..................................... - 198.382 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę
........................................................... - 90.833 zł
rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej,
o kwotę .................................... - 6.000 zł
w tym: § 4010 o kwotę - 5.077 zł
§ 4110 o kwotę - 798 zł
§ 4120 o kwotę - 125 zł
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rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 3110
o kwotę .................................... - 84.833 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna
dla uczniów, § 3240 o kwotę ....................
......................................................... - 107.549 zł
6) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych
o kwotę ..................................... - 13.340 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej, § 4130 o kwotę ............................
........................................................ - 13.340 zł
7) Po dokonanych zmianach w budżecie gminy
na 2010r. zmienia się załączniki do uchwały
Nr XI/86/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia
30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brody na 2010r,:
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- Nr 6a „ Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami na
2010r.” który otrzymuje nowe brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego
Zarządzenia, Nr 6b „Wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na
2010r.” który otrzymuje nowe brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego
Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Wójt Gminy Brody:
mgr Andrzej Przygoda
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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
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