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UCHWAŁA NR XXVII/217/10
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU
z dnia 25 maja 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010r.
Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r 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 Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w § 0750
o kwotę 1 141 zł,
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w § 6050 o kwotę 1 141 zł,
Zmienia się zapisy w załączniku Nr 3 do
uchwały Nr XXIV/195/10 Rady Miejskiej w
Skalbmierzu z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz
na 2010 rok w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo,

rozdział 01010 – Infratruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi /zgodnie z załącznikiem nr 1/10
do niniejszej uchwały/. Zmienia się zapisy w
załączniku nr 4b do uchwały Nr XXIV/195/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 stycznia
2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i
Gminy Skalbmierz na 2010 rok w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi /zgodnie z
załącznikiem nr 2/10 do niniejszej uchwały/.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Włodzimierz Wiertek
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVII/217/10
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 25 maja 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVII/217/10
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 25 maja 2010 r.

1885

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

– 15210 –

Poz. 1886

1886
1886

UCHWAŁA NR XLIII/339/10
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a), art. 40
ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.
1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.
1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146)
oraz art. 13 ust.1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2063, Nr 281
poz. 2782; z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz.
1420, Nr 175 poz. 1459; z 2006r. Nr 64 poz. 456,
Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601; z 2007r.
nr 69, poz. 468, Nr 173 poz. 1218; z 2008r Nr 59,
poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009r Nr 19, poz.
100,Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz.
1279, Nr 161, poz. 1281, Nr 206, poz. 1590) Rada
Miejska we Włoszczowie uchwala, co następuje:

własność Gminy Włoszczowa na okres dłuższy
niż trzy lata określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/82/03 Rady
Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia
2003r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub
wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy
niż trzy lata oraz ustalenia stawek minimalnych
czynszu dzierżawnego, zmieniona Uchwałą
Nr XVIII/131/04 z dnia 2 grudnia 2004r., Uchwałą
Nr XXIV/150/08 z dnia 25 kwietnia 2008r. oraz
Uchwałą Nr XXVII/178/08 z dnia 22 sierpnia
2008r.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Nowak

§ 1. Uchwala się zasady wydzierżawiania i
wynajmowania nieruchomości stanowiących
Załącznik do Uchwały nr XLIII/339/10
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zasady wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa
na okres dłuższy niż 3 lata.
§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawierania na
czas dłuższy niż 3 lata umów użytkowania, najmu lub dzierżawy, jeżeli oddanie w użytkowanie,
najem lub dzierżawę następuje:
a) na rzecz osoby, która wybudowała na gruncie Gminy Włoszczowa za zgodą właściciela
gruntu stały lub tymczasowy obiekt budowlany lub jej następcy prawnego,
b) na cele użyteczności publicznej,
c) w celu urządzenia dróg dojazdowych,
d) w celu urządzenia ogródków przydomowych,
e) na cele prowadzenia działalności niezarobkowej, w szczególności charytatywnej, kulturalnej i oświatowej, a także organizacjom po-

żytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego,
f) na rzecz stowarzyszeń
g) klubów sportowych,
h) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej
części, stanowiącej własność, oddanej w
użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem lub
użytkowanie wnioskodawcy jeżeli nie mogą
być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
§ 2. Wydzierżawianie i najem nieruchomości następuje na czas oznaczony i nie dłuższy niż
10 lat. Okres dzierżawy i najmu określa Bur-
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-

biurowej - 3,00 zł/m2 + VAT (miesięcznie),
- usługowej - 4,00 zł/m2 + VAT (miesięcznie),
d) Magazyny, wiaty - 0,60 zł/m2 + VAT (miesięcznie),
e) W innych przypadkach, nie wymienionych w
pkt. 1-4 upoważnia się Burmistrza Gminy
Włoszczowa do ustalenia stawek czynszu.

§ 3.1. Wysokość stawek minimalnych
czynszu dzierżawnego
a) Grunty przeznaczone pod działalność handlową
położone na terenie miasta Włoszczowa 2,50 zł/m2 + VAT (miesięcznie),
b) Grunty przeznaczone pod działalność handlową
położone na terenie wsi gminy Włoszczowa
– 1,50 zł/m2 + VAT (miesięcznie),
c) Grunty pod garażami bez względu na położenie – 2,50 zł/m2 + VAT (miesięcznie),
d) Grunty na cele rolnicze lub na przydomowe
ogródki – 100 zł/ha bez VAT (rocznie).
e) Za umieszczenie na obiekcie budowlanym
urządzeń powierzchni
zajętej przez rzut poziomy umieszczonego
urządzenia, – 22,00 zł + VAT za 1 m2
f) W innych przypadkach, nie wymienionych w
pkt. 1-5 upoważnia się Burmistrza Gminy
Włoszczowa do ustalenia stawek czynszu.

§ 4. Czynsz za najem i dzierżawę podlegać
będzie corocznej waloryzacji stosownie do ogłaszanego przez Prezesa GUS wskaźnika wzrostu
cen towarów i usług, przy czym waloryzacja nie
wymaga zmiany umowy i będzie wiązać Strony
od miesiąca następnego po miesiącu, w którym
nastąpiło ogłoszenie w Monitorze Polskim rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług.
§ 5.1. Zmiana przeznaczenia przedmiotu
dzierżawy, najmu lub czynienie nakładów ulepszających przedmiot dzierżawy czy najmu wymagają zgody Burmistrza Gminy Włoszczowa na
piśmie.
2. Wyrażając zgodę Burmistrz Gminy
Włoszczowa określa rodzaj i zakres prac, maksymalną wysokość nakładów podlegających
zwrotowi oraz termin i sposób ich zwrotu. Nakłady przewyższające ustaloną kwotę nie podlegają zwrotowi.

2. Wysokość stawek minimalnych czynszu
najmu/dzierżawy
a) Garaże - 2,00 zł/m2 + VAT (miesięcznie),
b) Pomieszczenia gospodarcze
(komórki, boksy, składy opału itp.) 2,50 zł/m2 + VAT (miesięcznie)
c) Lokale i pomieszczenia związane z prowadzeniem działalności zarobkowej:
- handlowej - 4,00 zł/m2 + VAT (miesięcznie)

3. Klauzulę o zasadach rozliczenia nakładów umieszcza się w treści umowy.

1886

1887
1887

UCHWAŁA NR XXXVII/189/2010
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r z późniejszymi zmianami) oraz art.211, art.212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publiczdz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.

700
756
756
756
852
852

rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.

70005
75615
75615
75616
85213
85295

nych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009r.) - Rada
Miejska Zawichost uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę
76.248 zł w następujących działach, rozdziałach i
paragrafach:
§
§
§
§
§
§

0910
0500
0910
0590
2010
2030

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

500 zł
25.000 zł
2.000 zł
2.229 zł
1.607 zł
44.912 zł
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§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 33.195 zł w następujących działach rozdziałach i paragrafach:
dz.
dz.

758
852

rozdz.
rozdz.

75801
85213

§
§

2920
2030

o kwotę
o kwotę

31.588 zł
1.607 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 420.699 zł w następujących działach rozdziałach i paragrafach:
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.

600
600
750
851
852
852
852
900

rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.

60014
60016
75095
85153
85203
85203
85213
90095

§
§
§
§
§
§
§
§

2320
6050
4300
4210
4010
4040
4130
4270

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

120.000 zł
287.500 zł
1.600 zł
1.969 zł
5.000 zł
1.023 zł
1.607 zł
2.000 zł

§ 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 466.266 zł w następujących działach rozdziałach i paragrafach:
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.

600
600
600
750
750
851
852
852
852
852
852
852
852
852
900

rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.

60014
60016
60078
75095
75095
85153
85203
85203
85203
85203
85203
85203
85213
85295
90095

§ 5. Zwiększa się plan przychodów o kwotę
2.514 zł w paragrafie 955 inne źródła (wolne
środki).
§ 6. Załączniki nr 3 limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2010-2012, nr 3a zadania inwestycyjne roczne w
2010r, nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.,
nr 6 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.,
nr 7dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010r., nr 8 dochody i
wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r, i
nr
13
dotacje
celowe
do
Uchwały
Nr XXXV/177/2009 Rady Miejskiej w Zawichoście
z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Zawichost na 2010 rok otrzymują
nowe brzmienie zgodnie z załącznikami
nr 1 ,2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej Uchwały.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

6620
4300
6050
4210
4430
6060
4210
4220
4230
4260
4300
4370
4130
3110
4300

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

157.500 zł
10.655 zł
240.000 zł
300 zł
1.300 zł
1.969 zł
2.000 zł
1.500 zł
23 zł
1.500 zł
500 zł
500 zł
1.607 zł
44.912 zł
2.000 zł

§ 7. Paragraf nr 10 pkt.1 do Uchwały
Nr XXXV/177/2009 Rady Miejskiej w Zawichoście
z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Zawichost na 2010 rok otrzymują
nowe brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz kredytów i
pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem
dysponującym
funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej - w kwocie 250.000. zł
§ 8. Paragraf nr 11 pkt.1 do Uchwały
„Nr XXXV/177/2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2010 rok
otrzymują nowe brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000. zł,
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w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 250.000. zł

Poz. 1887

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Stępień
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/189/2010
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 26 lutego 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/189/2010
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 26 lutego 2010 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVII/189/2010
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 26 lutego 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

1) w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVII/189/2010
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 26 lutego 2010 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVII/189/2010
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 26 lutego 2010 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.
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Załącznik nrr 6
do Uchwały nr XXXVII/189/2010
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 26 lutego 2010 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVII/189/2010
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 26 lutego 2010 r.
Dotacje celowe

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca
dotację wpisać „wyłoniona w drodze konkursu”
kursu”
1887
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1888
1888

UCHWAŁA NR XXXVIII/191/2010
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r z późniejszymi zmianami) oraz art.211, art.212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publiczdz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.

756
756
852
852
852
853
853

rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.

75615
75615
85203
85219
85228
85395
85395

nych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009r.) - Rada
Miejska Zawichost uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę
166.528 zł w następujących działach, rozdziałach
i paragrafach:
§
§
§
§
§
§
§

0340
0500
2010
2030
2010
2007
2009

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

5.000 zł
14.500 zł
1.500 zł
4.500 zł
5.883 zł
128.357 zł
6.788 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.014 zł w następujących działach rozdziałach i paragrafach:
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.

750
750
750
750
750
801
801
852
852

rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.

75011
75023
75023
75023
75075
80113
80113
85214
85295

§
§
§
§
§
§
§
§
§

4040
4010
4040
4210
4210
4040
4440
3110
3110

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

224 zł
5.168 zł
1.539 zł
5.000 zł
2.000 zł
52 zł
176 zł
5.000 zł
10.855 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 196.542 zł w następujących działach rozdziałach i paragrafach:
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.

600
600
700
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
801
801
852
852
852
852
852
852
852

rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.

60016
60016
70005
75011
75011
75011
75011
75023
75023
75023
75023
75023
75075
75095
80113
80113
85203
85214
85219
85228
85228
85228
85228

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

4170
4270
4270
4010
4110
4120
4440
4170
4260
4350
4440
4700
4300
4430
4120
4300
4010
3119
4010
4010
4110
4120
4410

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

1.000 zł
5.850 zł
1.500 zł
4.500 zł
580 zł
88 zł
59 zł
3.000 zł
5.274 zł
1.650 zł
430 zł
4.000 zł
2.000 zł
1.500 zł
55 zł
2.173 zł
1.500 zł
15.855 zł
4.500 zł
3.640 zł
580 zł
90 zł
1.493 zł
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dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.

852
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853

rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
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85228
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395

§ 4. Załączniki nr 6 dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r., nr 7 dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
w 2010r do Uchwały Nr XXXV/177/2009 Rady
Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 grudnia 2009r
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2010 rok otrzymują nowe brzmienie

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Poz. 1888

4700
4017
4019
4117
4119
4127
4129
4137
4139
4177
4179
4217
4219
4307
4309
4437
4439
4757
4759

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

80 zł
16.967 zł
897 zł
4.143 zł
219 zł
635 zł
34 zł
607 zł
32 zł
46.505 zł
2.459 zł
7.313 zł
386 zł
51.712 zł
2.736 zł
285 zł
15 zł
190 zł
10 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do niniejszej
Uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Stępień
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/191/2010
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 30 marca 2010 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVIII /191 / 2010
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 30 marca 2010 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.

1888
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1889
1889

UCHWAŁA NR XXXIX/195/2010
RADY MIEJSKIEJ W ZAWICHOŚCIE
z dnia 19 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
dz.
dz.

600
600

rozdz.
rozdz.

60016
60078

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009r.) Rada Miejska Zawichost uchwala co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę
117.117 zł w następujących działach rozdziałach i
paragrafach:
§
§

6050
6050

o kwotę
o kwotę

14.115 zł
103.002 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 117.117 zł w następujących działach rozdziałach i paragrafach:
dz.

600

rozdz.

60016

§ 3. Załączniki nr 3 limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2010-2012, nr 3a zadania inwestycyjne roczne w
2010r do Uchwały Nr XXXV/177/2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 grudnia 2009r w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost
na 2010 rok otrzymują nowe brzmienie zgodnie z
załącznikami nr 1, 2 do niniejszej Uchwały.

§

6050

o kwotę

103.002 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Stępień
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/195/2010
Rady Miejskiej w Zawichoście
z dnia 19 kwietnia 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
2010

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła
D. Inne źródła
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/195/2010
Rady Miejskiej w Zawichoście
z dnia 19 kwietnia 2010 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła
D. Inne źródła
1889
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1890
1890

UCHWAŁA NR XXXV/230/2010
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Opoczno w sprawie powierzenia
Gminie Opoczno zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego między Gminą Fałków a Gminą Opoczno (powiat opoczyński) w
sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadania
publicznego w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi, określonego w art. 16a ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z

2007 r. Nr 39, poz. 251, ze zm.) w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXV/230/2010
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 10 maja 2010 r.

Porozumienie międzygminne
pomiędzy Gminą Opoczno, reprezentowaną
przez Jana Wieruszewskiego, Burmistrza Opoczna a Gminą Fałków reprezentowaną przez Zdzisława Skibę Zastępcę Wójta Gminy Fałków zawarte w dniu 10 maja 2010 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, określonego w
art. 16a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, ze zm.)
Podstawą zawarcia Porozumienia są:
1) uchwała nr XXXIX/360/10 Rady Miejskiej w
Opocznie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą
Fałków porozumienia międzygminnego w
sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;
2) uchwała nr XXXV/230/2010 Rady Gminy w
Fałkowie z dnia 10 maja 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z
Gminą Opoczno w sprawie powierzenia
Gminie Opoczno zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

§ 1. Gmina Fałków powierza, a Gmina
Opoczno przyjmuje wykonanie zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Fałków, określonego w
art. 16a ustawy o odpadach, t.j.:
1) zapewnienie warunków do objęcia wszystkich mieszkańców Gminy Fałków zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,
2) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych,
3) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
4) zapewnianie warunków ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,
5) inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów
zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, wskazywanie lokalizacji, w
których mogą być prowadzone akcje odbierania zużytego sprzętu od mieszkańców
Gminy Fałków.
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§ 2. Zadania określone w § 1 pkt 1, 2, 4 i 5
Gmina Opoczno będzie realizowała poprzez ich
powierzenie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie (PKG Sp. z o.o.), którego właścicielem jest w 100 % Gmina Opoczno.
§ 3. Zadanie określone w § 1 pkt 3 Gmina
Opoczno realizować będzie poprzez Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO), zlokalizowany w miejscowości Różanna w gminie
Opoczno, będący w użytkowaniu operatora –
Przedsiębiorstwa Gospodarko Komunalnej Sp. z
o.o. w Opocznie.
§ 4.1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
w Różannie będzie odbierał odpady komunalne z
terenu gminy Fałków dostarczane przez PGK Sp.
z o.o. w Opocznie lub przez podmiot gospodarczy, który posiada decyzję Wójta Gminy Fałków
na prowadzenie działalności w zakresie zbierania
odpadów od mieszkańców Gminy Fałków.
2. Wójt Gminy Fałków przekaże Burmistrzowi Gminy Opoczno wykaz przedsiębiorców,
którym wydano zezwolenie na odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wykaz ten będzie natychmiast aktualizowany w
przypadku wydania nowego zezwolenia lub cofnięcia dotychczasowego.
3. Odbiór odpadów będzie następował w
dni tygodnia uzgodnione między ZUO a poszczególnymi dostawcami.
4. Odpady dostarczane do ZUO mogą pochodzić wyłącznie z terenu gminy Fałków.

Poz. 1890

§ 5. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będą
uwzględniały koszt unieszkodliwiania oraz usługi
związanej z odbiorem i dostarczeniem odpadów
do ZUO.
§ 6. Wójt Gminy Fałków wyznaczy przedstawiciela, który będzie sprawował nadzór nad
realizacją niniejszego porozumienia.
§ 7. Strony zawierają niniejsze porozumienie na okres 10 lat.
§ 8.1. Porozumienie niniejsze nie ogranicza
Gminy Opoczno przed zawarciem podobnych
porozumień z innymi gminami.
2. Wszystkie porozumienia, o których mowa w pkt 1, będą zawierane na identycznych
zasadach, jednakowo traktujących każdą Gminę.
§ 9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy właściwe dla przedmiotu porozumienia.
2. Wszelkie spory mogące powstać w wyniku niniejszego porozumienia strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie.
3. W przypadku nie osiągnięcia konsensusu w drodze polubownej właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo
dla Gminy Opoczno.
§ 10. Porozumienie podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

5. Rodzaj dostarczanych odpadów musi
być zgodny z rodzajami odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania w ZUO.

§ 11. Porozumienia wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 2011 r.

6. W przypadku dostarczenia odpadów innych, niż te, o których mowa w pkt. 5, ZUO odmówi ich przyjęcia.

§ 12. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
dla każdej ze stron.
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1891
1891

UCHWAŁA NR XXXV/231/2010
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
art. 211, art. 212, art. 214, art. 233, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy
w Fałkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o
kwotę – 23 530,00 zł
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę –
23 530,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach:
Dochody - 12 372 608,22 zł
Wydatki – 17 017 333,72 zł
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Fałków.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXV/231/2010
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 10 maja 2010 r.

1891

1892
1892

UCHWAŁA NR XXXIV/22/10
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 7 maja 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Opoczno w sprawie powierzenia
Gminie Opoczno zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) – Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego między Gminą Gowarczów a Gminą Opoczno (powiat opoczyński)
w sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadania
publicznego w zakresie gospodarki odpadami
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komunalnymi, określonego w art. 16a ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z
2007 r. Nr 39, póz. 251, ze zm.) w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Poz. 1892

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Sławomir Konieczny
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/22/10
Rady Gminy Gowarczów
z dnia 7 maja 2010 roku

Porozumienie międzygminne w sprawie przekazanie zadań publicznych z zakresu gospodarki odpadami
określonych w art. 16a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zawarte w dniu 7 maja 2010 roku
w Opocznie pomiędzy Gminą Opoczno, reprezentowaną przez Jana Wieruszewskiego, Burmistrza
Opoczna, przy kontrasygnacie Barbary Bąk, Skarbnika Gminy Opoczno a Gminą Gowarczów,
reprezentowaną przez Tomasza Słokę - Wójta Gminy,
§ 1. Gmina Gowarczów powierza, a Gmina
Opoczno przyjmuje wykonanie zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gowarczów, określonego w art. 16a ustawy o odpadach, t.j.:
1) zapewnianie warunków do objęcia wszystkich mieszkańców Gminy Gowarczów zorganizowanym systemem odbierania wszystkich
rodzajów odpadów komunalnych,
2) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych,
3) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
4) zapewnianie warunków ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,
5) inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów
zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, wskazywanie lokalizacji, w
których mogą być prowadzone akcje odbierania zużytego sprzętu od mieszkańców
Gminy Gowarczów
§ 2. Zadania określone w § 1 pkt 1, 2, 4 i 5
Gmina Opoczno będzie realizowała poprzez ich
powierzenie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie (PKG Sp. z o.o.), którego właścicielem jest w 100 % Gmina Opoczno.
§ 3. Zadanie określone w § 1 pkt 3 Gmina
Opoczno realizować będzie poprzez Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO), zlokalizowany w miejscowości Różanna w gminie
Opoczno, będący w użytkowaniu operatora –

Przedsiębiorstwa
Gospodarki
Sp. z o.o. w Opocznie.

Komunalnej

§ 4.1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
w Różannie będzie odbierał odpady komunalne
z terenu gminy Gowarczów dostarczane przez
PGK Sp. z o.o. w Opocznie lub przez podmiot
gospodarczy, który posiada decyzję Wójta Gminy Gowarczów na prowadzenie działalności w
zakresie zbierania odpadów od mieszkańców
Gminy Gowarczów.
2. Wójt Gminy Gowarczów przekaże Burmistrzowi Gminy Opoczno wykaz przedsiębiorców, którym wydano zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wykaz ten będzie natychmiast aktualizowany w przypadku wydania nowego zezwolenia
lub cofnięcia dotychczasowego.
3. Odbiór odpadów będzie następował w
dni tygodnia uzgodnione między ZUO a poszczególnymi dostawcami.
4. Odpady dostarczane do ZUO mogą pochodzić wyłącznie z terenu gminy Gowarczów.
5. Rodzaj dostarczanych odpadów musi
być zgodny z rodzajami odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania w ZUO.
6. W przypadku dostarczenia odpadów innych, niż te, o których mowa w pkt. 5, ZUO odmówi ich przyjęcia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

– 15229 –

§ 5. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będą
uwzględniały koszt unieszkodliwiania oraz usługi
związanej z odbiorem i dostarczeniem odpadów
do ZUO.

Poz. 1892,1893

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy właściwe dla przedmiotu porozumienia.
2. Wszelkie spory mogące powstać w wyniku niniejszego porozumienia strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie.

§ 6. Wójt Gminy Gowarczów wyznaczy
przedstawiciela, który będzie sprawował nadzór
nad realizacją niniejszego porozumienia.

3. W przypadku nie osiągnięcia konsensusu w drodze polubownej właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo
dla Gminy Opoczno.

§ 7. Strony zawierają niniejsze porozumienie na okres 10 lat.

§ 10. Porozumienie podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 8.1. Porozumienie niniejsze nie ogranicza Gminy Opoczno przed zawarciem podobnych porozumień z innymi gminami.

§ 11. Porozumienia wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 2011 r.

2. Wszystkie porozumienia, o których mowa w pkt 1, będą zawierane na identycznych
zasadach, jednakowo traktujących każdą Gminę.

§ 12. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
dla każdej ze stron.

§ 9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Sławomir Konieczny
1892

1893
1893

UCHWAŁA NR LXVII/501/10
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy
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 2009 r o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ Rada Gminy Iwaniska
uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do uchwały.
§ 2. Zwiększa sie plan wydatków w budżecie gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się wydatki związane z
pomocą finansową realizowaną na podstawie
porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Iwaniska:
Ryszard Łucki
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Poz. 1893

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXVII/501/10
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 10 maja 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXVII/501/10
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 10 maja 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXVII/501/10
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 10 maja 2010 r.

1893
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Poz. 1894

1894
1894

UCHWAŁA NR LXVII/502/10
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010
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 LXV/494/10 Rady Gminy
Iwaniska z dnia 31 marca 2010 r 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 Iwaniska:
Ryszard Łucki
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXVII/502/10
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 10 maja 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

– 15235 –

Poz. 1894

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

– 15236 –

Poz. 1894

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

– 15237 –

Poz. 1894

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

– 15238 –

Poz. 1894

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

1894

– 15239 –

Poz. 1894

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

– 15240 –

Poz. 1895,1896

1895
1895

UCHWAŁA NR LXVII/503/10
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Na podstawie art.10 ust. 2 oraz art.18 ust.2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z
2001r, poz. 1591z późn. zmianami/ oraz art.216
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/
Rada Gminy w Iwaniskach uchwala, co następuje:

2) Remont drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska
- Mydłów - Włostów od km 2+210-3+000 odc.
0,790 km
§ 2. Na realizację w/w zadań Rada Gminy
udziela pomocy finansowej w kwocie 152.000 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla
Powiatu Opatowskiego w roku budżetowym
2010 na następujące zadania:
1) Remont drogi powiatowej Nr 0722T Mydłów
- Przepiórów w m. Przepiórów od km 1+7402+440 odc. dł. 0,700 km

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Iwaniska:
Ryszard Łucki

1895

1896
1896

UCHWAŁA NR XXXIX/335/2010
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 20 maja 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik 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 późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1,
2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235,
art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258
Dział
600

Rozdział
60016

60017

Ogółem

§

ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ), Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan wydatków

Treść
Zwiększenia
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
4270 Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Odbudowa dróg gminnych nr 001437 T Leszczków - Pęcławice
6050
oraz 001435 T Pęcławice –Lipówka
Odbudowa drogi gminnej Lipnik – Żurawniki
Odbudowa drogi gminnej nr 001462 T Kozia Górka - Usarzów
Drogi wewnętrzne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6050 Odbudowa drogi wewnętrznej Lipnik Lipniczek na działce nr 220 droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zmniejszenia
574.342 zł
549.063 zł
462.541 zł
26.522 zł
30.000zł
30.000 zł
25.279 zł
25.279 zł
574.342 zł
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Poz. 1896

§ 2. Zwiększa się plan wydatków
Dział
600

Rozdział
60016

60017

§

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Odbudowa drogi gminnej nr 001449 T Maryncin – Helenów
Odbudowa drogi gminnej nr 001462 T Kozia Górka - Usarzów oraz
nr 001464T Usarzów – Michalin
Odbudowa drogi gminnej Żurawniki – Słabuszewice
Odbudowa drogi gminnej nr 001454 T Kurów Kolonia - Kurów
Drogi wewnętrzne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Odbudowa drogi wewnętrznej w Lipniku na dz. Nr 326/2
Odbudowa drogi wewnętrznej Kurów nr ew dz. 555 - Lipnik nr ew dz. 351

Ogółem

§ 3. Załącznik 3a pod nazwą „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.” do Uchwały
Nr XXXV/277/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia
29 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami,
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Zwiększenia Zmniejszenia
574.342 zł
439.882 zł
100.687 zł
129.133 zł
115.852 zł
94.210 zł
134.460 zł
61.054 zł
73.406 zł
574.342 zł

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Lipnik.
§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Stanisława Mierzwa
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/335/2010
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 20 maja 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

4

rok
budżetowy
2010
(7+8+9+10)
5

dotacje
dochody
kredyty
i środki
własne
i pożyczki pochodzące
jst
z innych źr.*
6

1

010

01008

Odmulenie
istniejącego
stawu w Leszczkowie

30 000

30 000

2

010

01010

Budowa sieci wodociagowej w Usarzowie

15 000

15 000

3

010

01010

Budowa ujecia wody w
Studziankach

30 000

30 000

4

010

01010

Budowa ujecia wody w
Międzygórzyu

5 000

5 000

5

010

01010

Opracowanie dokumentacji i odwiert studni głębinowej

20 000

20 000

6

010

01010

Wykonanie nowego przyłącza i podłączenie pompy
głebinowej do ujęcia wody
w Słabuszewicach i Kurowie

10 000

10 000

7

600

60016

Odbudowa drogi gminnej
nr 001449 T Maryncin Helenów

130.687

130.687

106 818

106 818

129.133

129.133

Odbudowa dróg gminnych
nr 001437 T Leszczków Pęcławice oraz 001435 T
Pęcławice -Lipówka
Odbudowa drogi gminnej
nr 001462 T Kozia Górka Usarzów oraz nr 001464T
Usarzów - Michalin

8

600

60016

9

600

60016

10

600

60016

Odbudowa drogi gminnej
Żurawniki - Słabuszewice

115.852

115.852

11

600

60016

Odbudowa drogi gminnej
nr 001454 T Kurów Kolonia
- Kurów

94.210

94.210

12

600

60016

Zakup przystanku autobusowego - sołectwo Męczennice

3 500

3 500

13

600

60016

Zakup przystanku autobusowego - sołectwo Międzygórz

5 000

5 000

7

8
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

Jednostka
org. realizująśrodki
wymienione ca zadanie lub
koordynująca
w art. 5
program
ust. 1 pkt 2
i 3 u.f.p.
9
10
Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

14

600

60016

Zakup przystanku autobusowego - sołectwo Zachoinie
Odbudowa
drogi
wewnętrznej Lipnik Lipniczek
na działce nr 220 - droga
dojazdowa do gruntów
rolnych
Odbudowa
drogi
wewnętrznej Kurów nr ew
dz. 555 - Lipnik nr ew
dz. 351

– 15243 –

5 000

5 000

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy
Lipnik

87 157

87 157

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy
Lipnik

103.406

103.406

15

600

60017

16

600

60017

17

600

60017

Odbudowa
drogi
wewnętrznej w Sternelicach
na dz. Nr 70

30 000

30 000

18

600

60017

Odbudowa
drogi
wewnętrznej w Malicach na
dz. Nr 68

30 000

30 000

19

600

60017

Odbudowa
drogi
wewnętrznej w Lipniku na dz.
Nr 326/2

111.054

111.054

20

600

60017

Odbudowa
drogi
wewnętrznej we Włostowie

10 000

10 000

10 000

10 000

21

700

70095

Dobudowa klatki schodowej do budynku i i termomodernizacja obiektu wraz
z zagospodarowaniem terenu i ogrodzenie.

22

710

71014

Opracowania dokumentacjne

20 000

20 000

200 000

200 000

130 000

65 000

6 000

6 000

5 895

5 895

23

750

75023

Utwardzenie i zagospodarowanie placu pod parking
przy
budynku
Urzędu
Gminy w Lipniku

24

801

80101

Budowa placu zabaw przy
szkole we Włostowie

25

900

90015

26

900

90015

27

900

90015

Uzupełnienie dodatkowych
punktów oświetleniowych
w Ublinku

7 465

7 465

28

900

90015

Oświetlenie
uliczne
–
zabudowa nowych punktów świetlnych w Kurów

10 850

10 850

92195

Budowa muszli koncertowej z zagospodarowaniem
terenu i zapleczem technicznym w Lipniku oraz
zagospodarowanie terenu
przy OSP Słabuszewice i
OSP Kurów

97 982

97 982

29

921

Oświetlenie drogowe –
zabudowa nowych punktów świetlnych w Gołębiowie
Oświetlenie
uliczne
–
zabudowa nowych punktów świetlnych w Grocholicach

Poz. 1896

A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A. 65000
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik

Urząd Gminy
Lipnik

Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik

Urząd Gminy
Lipnik

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

– 15244 –

30

926

92605

Zagospodarowanie placu
zabaw przy Przedszkolu w
Lipniku - montaż urządzeń
do zabawy sołectwo Lipnik

11 586

11 586

31

926

92605

Ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego - budowa w Leszczkowie

11 655

11 655

Ogółem

1 583 250 1 518 250

Poz. 1896,1897
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik
65 000

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła
1896

1897
1897

UCHWAŁA NR XXXIX/336/2010
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 20 maja 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z
Dział
801

Rozdział
80101

późn. zm.) Rada Gminy w Lipniku uchwala, co
następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę
12 000 zł:

§

Treść
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Ogółem dochody

Zwiększenia Zmniejszenia
12 000 zł
12 000 zł
12 000 zł
12 000 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000 zł
Dział
801

Rozdział
80101

§

Treść
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Ogółem wydatki

Zwiększenia Zmniejszenia
12 000 zł
12 000 zł
12 000 zł
12 000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Stanisława Mierzwa

1897

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

– 15245 –

Poz. 1898,1899

1898
1898

UCHWAŁA NR XXXIX/337/2010
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 20 maja 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z
Dział
801

Rozdział
80101

późn. zm.) Rada Gminy w Lipniku uchwala, co
następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę
6 000 zł:

§

Treść
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Ogółem dochody

Zwiększenia Zmniejszenia
6 000 zł
6 000 zł
6 000 zł
6 000 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000 zł
Dział
801

Rozdział
80101

§

Treść
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Ogółem wydatki

Zwiększenia Zmniejszenia
6 000 zł
6 000 zł
6 000 zł
6 000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Stanisława Mierzwa

1898

1899
1899

UCHWAŁA NR XLVIII/210/2010
RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia 20 maja 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów 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 póź.
zmianami/ oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
/Dz. U. Nr. 157, poz. 1240/ Rada Gminy w Obrazowie uchwala;

-

§ 1.
I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
- 67 000 zł.
- w dziale 400 rozdz. 40095 § 4170 o kwotę
- 5 000 zł.

-

-

-

w dziale 400
- 5 000 zł.
w dziale 400
- 1 000 zł.
w dziale 600
- 20 000 zł.
w dziale 900
- 10 000 zł.
w dziale 900
- 2 000 zł.
w dziale 900
- 6 000 zł.
w dziale 900
- 3 000 zł.

rozdz. 40095 § 4300 o kwotę
rozdz. 40095 § 4700 o kwotę
rozdz. 60016 § 4210 o kwotę
rozdz. 90015 § 4260 o kwotę
rozdz. 90015 § 4270 o kwotę
rozdz. 90017 § 4210 o kwotę
rozdz. 90017 § 4300 o kwotę

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

-

– 15246 –

w dziale 900 rozdz. 90017 § 6060 o kwotę
- 15 000 zł.
II. 1. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę
67 000 zł. którego źródłem pokrycia jest
nadwyżka budżetu jednostki samorządu
terytorialnego z lat ubiegłych. Zgodnie z
załącznikiem Nr. 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr. 1 do uchwały rady Gminy
Nr. XLVII/206/10 z dnia 23.04.2010 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2010r” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr.1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr. 2 do uchwały rady Gminy
Nr. XLVII/206/10 z dnia 23.04.2010 r. „Zadania inwestycyjne roczne w 2010r”
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr. 2 do niniejszej uchwały.

Poz. 1899

§ 2. Zmiany powyższe dokonuje się w wyniku;
- zwiększenia środków dla Zespołu Gospodarki
Komunalnej
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Jan Orawiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

– 15247 –

Poz. 1899

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVIII/210/2010
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 20 maja 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

– 15248 –

Poz. 1899

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVIII/210/2010
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 20 maja 2010 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

1899

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

– 15249 –

Poz. 1900,1901

1900
1900

UCHWAŁA NR XLVIII/211/2010
RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia 20 maja 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów 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 póź.
zmianami/ oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
/Dz. U. Nr. 157, poz. 1240/ Rada Gminy w Obrazowie uchwala;
§ 1.
I. Zwiększa się wydatki budżetowe o
- 500 zł.
- w dziale 750 rozdz.75023 § 4300 o
- 500 zł.
II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o
- 500 zł.
- w dziale 758 rozdz.75818 § 4810 o
- 500 zł.

§ 2. Zmiany powyższe dokonuje się w wyniku;
- zabezpieczenia środków na wypłatę
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

kwotę
kwotę

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Jan Orawiec

kwotę
kwotę

1900

1901
1901

UCHWAŁA NR XLVIII/212/2010
RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia 20 maja 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów 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 póź.
zmianami/ oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
/Dz.U.Nr.157, poz.1240/ Rada Gminy w Obrazowie uchwala;
§ 1.
Zwiększa się dochody budżetowe o
- 475 276 zł.
- w dziale 853 rozdz. 85395 § 2007 o
- 420 101 zł.
- w dziale 853 rozdz. 85395 § 2009 o
- 55 026 zł.
- w dziale 853 rozdz. 85395 § 6207 o
- 127 zł.
- w dziale 853 rozdz. 85395 § 6209 o
- 22 zł.
II. Zmniejsza się dochody budżetowe o
– 475 276 zł.
I.

kwotę
kwotę
kwotę
kwotę
kwotę
kwotę

-

w dziale 853 rozdz.
- 17 479 zł.
- w dziale 853 rozdz.
- 22 zł.
- w dziale 853 rozdz.
- 396 238 zł.
- w dziale 853 rozdz.
- 53 877 zł.
- w dziale 853 rozdz.
- 6 511 zł.
- w dziale 853 rozdz.
- 1 149 zł.
III. Zwiększa się wydatki
- 329 973 zł.
- w dziale 600 rozdz.
- 100 000 zł.
- w dziale 926 rozdz.
- 172 313 zł.
- w dziale 852 rozdz.
- 50 000 zł.
- w dziale 853 rozdz.
- 7 333 zł.

85395 § 2008 o kwotę
85395 § 2009 o kwotę
85395 § 2708 o kwotę
85395 § 2709 o kwotę
85395 § 6207 o kwotę
85395 § 6209 o kwotę
budżetowe o kwotę
60016 § 6050 o kwotę
92605 § 6050 o kwotę
85203 § 6230 o kwotę
85395 § 4217 o kwotę

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

-

– 15250 –

w dziale 853 rozdz. 85395 § 4219 o kwotę
- 327 zł.
IV. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę
- 7 660 zł.
- w dziale 853 rozdz. 85395 § 6207 o kwotę
- 6 511 zł.
- w dziale 853 rozdz. 85395 § 6209 o kwotę
- 1 149 zł.
V. 1. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę
322 313 zł. którego źródłem pokrycia jest
nadwyżka budżetu jednostki samorządu
terytorialnego z lat ubiegłych. Zgodnie z
załącznikiem Nr.1 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania
kredytów i pożyczek w kwocie 2 833 517 zł
których okres spłaty przypada na lata następne zgodnie z załącznikiem Nr.1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr.1 do uchwały rady Gminy
Nr. XLVIII/210/10 z dnia 20.05.2010 r.
„Przychody i rozchody budżetu w 2010r”
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr.1 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr.1 do uchwały rady Gminy
Nr. XLVII/205/09 z dnia 23.04.2010 r. „Dotacje celowe w 2010 r.” otrzymuje nowe

Poz. 1901

brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr.2 do
niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr.2 do uchwały rady Gminy
Nr. XLVIII/210/10 z dnia 20.05.2010 r.
„Zadania inwestycyjne roczne w 2010r”
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr.3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmiany powyższe dokonuje się w wyniku;
- wprowadzenia do budżetu kwoty wartości
kosztorysowej zadania modernizacja i rozbudowa stadionu piłkarskiego w Święcicy
- przeznaczenia dotacji dla ŚDS w Kleczanowie
- aktualizacji kwoty wolnych środków
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Jan Orawiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

– 15251 –

Poz. 1901

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVIII/212/2010
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 20 maja 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

– 15252 –

Poz. 1901

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVIII/212/2010
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 20 maja 2010 r.
Dotacje celowe w 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

– 15253 –

Poz. 1901

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVIII/212/2010
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 20 maja 2010 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

1901

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

– 15254 –

Poz. 1902

1902
1902

UCHWAŁA NR XLVIII/213/2010
RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia 20 maja 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów 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 póź.
zmianami/ oraz art.211, art.212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
/Dz. U. Nr.157, poz.1240/ Rada Gminy w Obrazowie uchwala ;
§ 1.
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 50 000 zł.
w dziale 754 rozdz. 75421 § 4210 o
kwotę - 50 000 zł.
II. 1. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę
50 000 zł. którego źródłem pokrycia jest
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych. Zgodnie z załącznikiem Nr. 1 do niniejszej uchwały.
2.Załącznik Nr. 1 do uchwały rady Gminy
Nr. XLVIII/212/10 z dnia 20.05.2010 r. „Przy-

I.

chody i rozchody budżetu w 2010r” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr. 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmiany powyższe dokonuje się w wyniku ;
- wprowadzenia do budżetu środków na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Jan Orawiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

– 15255 –

Poz. 1902

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVIII/213/2010
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 20 maja 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

1902

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

– 15256 –

Poz. 1903

1903
1903

UCHWAŁA NR XLVIII/215/2010
RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia 20 maja 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów 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 póź.
zmianami/ oraz art.211, art.212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.
U. Nr. 157, poz.1240/ Rada Gminy w Obrazowie
uchwala;
§ 1.
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
- 10 000 zł.
- w dziale 754 rozdz. 75421 § 4210 o kwotę
- 10 000 zł.
II. 1. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę
10 000 zł. którego źródłem pokrycia jest
nadwyżka budżetu jednostki samorządu
terytorialnego z lat ubiegłych. Zgodnie z
załącznikiem Nr. 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr. 1 do uchwały rady Gminy
Nr. XLVIII/213/10 z dnia 20.05.2010 r.
I.

„Przychody i rozchody budżetu w 2010r”
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr.1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmiany powyższe dokonuje się w wyniku ;
- wprowadzenia do budżetu środków na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Jan Orawiec
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVIII/215/2010
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 20 maja 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

1903
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UCHWAŁA NR XLI/333/10
RADY GMINY W PAWŁOWIE
z dnia 6 maja 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
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214,
art.235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 157 poz. 1241) – Rada
Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planie dochodów
budżetowych Gminy na rok 2010 o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Dokonuje się aktualizacji załącznika
pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.” – zał. Nr 5.
§ 6. Dokonuje się aktualizacji załączników
pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlagajacych zwrotowi na 2010 rok” zał.
Nr 6, 6a, 6b.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2010 zgodnie z
załącznikiem Nr 2.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika
pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.” –
zał. Nr 3.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika
pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2010-2012” zał. Nr 4.

Przewodniczący Rady Gminy:
Genowefa Dyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

– 15259 –

Poz. 1904

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/333/10
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 6 maja 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLI/333/10
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 6 maja 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLI/333/10
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 6 maja 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLI/333/10
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 6 maja 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLI/333/10
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 6 maja 2010 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLI/333/10
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 6 maja 2010 r.
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Załącznik nr 6a
do Uchwały nr XLI/333/10
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 6 maja 2010 r.
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Załącznik nr 6b
do Uchwały nr XLI/333/10
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 6 maja 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/183/2010
RADY GMINY W SOLCU ZDROJU
z dnia 4 maja 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Solec-Zdrój
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z
póź. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717 z póź. zm.), - Rada Gminy Solec-Zdrój
uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE
§ 1.1. Uchwaleniu podlega zmiana Nr 2
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalonego
Uchwałą Nr XVI/76/08 Rady Gminy w SolcuZdroju z dnia 27.03.2008 r. opublikowaną w
Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 109
z dnia 03.06.2008, poz.1569 w granicach i
przedmiocie jego ustaleń określonych § 1 pkt. 1
uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Gminy w Solcu–
Zdroju z dnia 20.04. 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Solec-Zdrój i zmiany nr 1 obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pozostałej części gminy SolecZdrój, zwaną dalej „zmianą planu ”.
2. Zgodnie z przepisem art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się zgodność zmiany planu
z ustaleniami zmienionego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój uchwalonego
uchwałą Nr XXXIV/159/10 Rady Gminy SolecZdrój z dnia 11.01. 2010 r.:
3. Zmiana planu obejmuje zakres określony art. 15 ust 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w części dotyczącej parametrów i wskaźników kształtowania
zabudowy, w tym gabarytów obiektów, wysokości projektowej zabudowy oraz geometrii dachów, odnoszących się do obszaru objętego
miejscowym planem, o którym mowa w ust. 1;
4. Zmiana planu składa się z części tekstowej, którą stanowi treść niniejszej uchwały.

5. Zakres zmiany nie skutkuje zmianą części graficznej, którą stanowi rysunek miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego, o
którym mowa w § 1 ust. 1,
6. Ustalenia tekstowe odnoszące się do zakresu zmian zostały ujęte w formie ustaleń
szczegółowych zawartych w rozdziale II niniejszej uchwały,
7. Niniejsza uchwała nie zawiera załącznika
stanowiącego rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag gdyż nie zostały one wniesienie do
projektu zmiany planu w wyniku wyłożenia do
wglądu publicznego. w dniach od 11 marca do
12 kwietnia 2010 r i przeprowadzonej dyskusji
publicznej w dniu 26 marca 2010 r.
8. Niniejsza uchwała nie zawiera załącznika
stanowiącego rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania gdyż
przedmiotowa zmiana planu nie skutkuje inwestycjami w zakresie infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych.
§ 2.1. Zmiana planu obejmuje odrębne
opracowania, stanowiące materiały planistyczne
niepodlegające uchwaleniu tj.:
1) prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany planu, sporządzoną w zakresie i
trybie okreslonym postanowieniami ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227);
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2) uchwalenie przedmiotowej zmiany planu nie
powoduje skutków finansowych o których
mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 3.1. Nie stanowią naruszenia ustaleń
zmiany planu w stopniu wymagającym ich aktualizacji w trybie, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, bądź w trybie
wynikającym z jej nowelizacji, przypadki kiedy:
1) następuje uściślenie treści zapisów zmiany
planu na etapie postępowania administracyjnego zmierzającego do udzielenia pozwolenia na budowę w zakresie wynikającym z
postanowień obowiązujących przepisów
szczególnych związanych z treścią ustaleń
zmiany planu.
§ 4.1. Ilekroć w niniejszej uchwale powołuje się przepisy ustawy bez podania jej nazwy,
należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.).
2. Ilekroć w niniejszej uchwale bez pełnego
określenia, jest mowa o:
1) przepisach szczególnych – należy przez to
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, zawarte w przepisach prawa
miejscowego i prawomocnych decyzjach
administracyjnych,
2) zmianie planu – należy przez to rozumieć
tekst zmiany planu miejscowego, który stanowi treść niniejszej uchwały,
3) obszarze obowiązywania zmiany planu –
należy przez to rozumieć obszar określony w
rysunku stanowiącym integralną część miejscowego planu o którym mowa w § 1 ust. 1 z
wyłączenie obszaru w granicach objętego
zmianą Nr 1, uchwaloną uchwała nr
XXXVIII/182/2010 z dnia 4 maja 2010
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4) usługach publicznych – należy przez to rozumieć usługi finansowane ze środków publicznych, służące realizacji celu publicznego,
będące w zarządzaniu pośrednim lub bezpośrednim jednostek władz państwowych, samorządowych,
organizacji
społecznych,
związków religijnych, itp. (należą do nich
m. in.: administracja publiczna, publiczne
usługi: oświaty, ochrony zdrowia, pomocy i
opieki społecznej, sakralne, kultury, kultury
fizycznej i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego, powszechnie dostępne), z zastrzeżeniem, że ich negatywne oddziaływanie nie
może wykraczać poza granice działki,
5) usługach komercyjnych – należy przez to
rozumieć usługi finansowane ze środków
niepublicznych, nastawione na zysk służące
zaspokojeniu potrzeb ludności, będące w zarządzaniu osób fizycznych, spółek, przedsiębiorstw usługowych, itp. (należą do nich
przede wszystkim usługi: handlu, gastronomii, rzemiosła, obiekty turystyczne, zamknięte urządzenia sportowe, niepubliczne urządzenia obsługi ludności, w tym prywatne gabinety lekarskie, itp.). Mogą być zarówno
wbudowane w obiekty mieszkaniowe jak i
wolnostojące, z zastrzeżeniem, że negatywne
oddziaływanie nie może wykraczać poza granice działki,
6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez
to rozumieć takie przeznaczenie ustalone
zmianą planu w obrębie obszaru, które przeważa na danym terenie wyznaczonym linią
rozgraniczającą wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
7) przeznaczeniu dopuszczalne - należy przez to
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe
ustalone zmianą planu, które uzupełnia bądź
wzbogaca przeznaczenie podstawowe na terenie wyznaczonym linią rozgraniczającą.
3. Dla pojęć niezdefiniowanych w niniejszej uchwale obowiązują pojęcia zdefiniowane w
przepisach odrębnych.

Rozdział 2.
§ 5. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE ODNOSZACE SIĘ DO ZAKRESU ZMIANY CZĘŚCI TEKSTOWEJ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, O KTÓRYM
MOWA W § 1, ust. 1.
1. W uchwale Nr XVI/76/08 Rady Gminy w
Solcu-Zdroju z dnia 27.03.2008 r. stanowiącej
część tekstową miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój,
wprowadza się następujące zmiany:

2. W § 15, treść ust. 1 i 2 oraz ppk. 2. 1 i
2. 2, otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) przeznaczenie podstawowe:
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
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b) przeznaczenie dopuszczalne:
usługi publiczne i komercyjne, nie zaliczone do
mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów szczególnych,
obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej,
obiekty gospodarcze i garażowe,
drogi dojazdowe, ciągi pieszo–jezdne, drogi
rowerowe, parkingi (parkingi przewidziane
do obsługi wolnostojących obiektów usługowych należy lokalizować w granicach
działki na której są zorganizowane),
zieleń urządzona, zadrzewienia,
cieki wodne.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów MN:
a) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej remontu, rozbiórki, odbudowy,
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
b) obiekty gospodarcze i garaże mogą być realizowane jako dobudowane lub wolnostojące,
c) usługi w formie wyodrębnionego lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 45% powierzchni całkowitej
budynku mieszkalnego, bądź wyodrębnione
kubaturowo,
d) dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy działki, na zasadach
określonych w przepisach szczególnych;
e) obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących
obiektów wytwórczości i rzemiosła produkcyjnego.
- 2.1. Forma i gabaryty projektowanej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej MN, (ustalenia dotyczą również terenów oznaczonych symbolami: MNU, MNU/P, MU):
- wysokość budynków – max. 3 kondygnacje naziemne, w tym trzecia kondygnacja jako poddasze użytkowe;
- geometria dachu – dach dwuspadowy
lub wielospadowy, z możliwością stosowania naczółków, przyczółków, lukarn, wolich oczek, okien połaciowych.
Kąt nachylenia połaci dachowych w
przedziale 30o 45o;
- Dopuszcza się inne formy zwieńczenia
budynków, jeżeli uzasadnia to funkcja
obiektu o zindywidualizowanych cechach zabudowy, jak też w przypadkach przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektu, w celu harmonijnego i
zgodnego z przepisami szczególnymi
nawiązania projektowanego zakresu
inwestycyjnego do istniejących cech
zabudowy;
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-

zakaz realizacji obiektów z dachem
asymetrycznym, jednospadowym pulpitowym i uskokowym. Możliwość stosowania dachów jednospadowych w
przypadku zadaszeń nie bryły głównej,
lecz jej elementów dobudowanych
bądź sytuowanych bezpośrednio przy
granicy, pod warunkiem wpasowania
w otoczenie i sąsiednią zabudowę oraz
zachowania
wymogów
przepisów
szczególnych;
- dopuszcza się realizację stropodachów
użytkowych w formie tarasów;
- wysokość kalenicy nie powinna przekraczać 12,00 m;
- dopuszcza się podpiwniczenia budynków, do 1,00 m ponad poziom terenu.
Przekroczenie w/w wysokości może wynikać ze zróżnicowanego, naturalnego
ukształtowania terenu, bądź w przypadku sytuowania pomieszczenia garażowego w piwnicy budynku, wymagającego wjazdu poniżej poziomu terenu;
- dla terenów położonych w strefie utrudnionych warunków posadowienia budynków /np. sąsiedztwo cieków wodnych/, wprowadza się wymóg wykonania badań geotechnicznych gruntu, których wyniki przesądzą o możliwości dokonania podpiwniczenia budynków.
- 2.2. Forma i gabaryty projektowanej zabudowy
gospodarczej i garaży: - wysokość budynków gospodarczych i garaży – jedna kondygnacja;
- geometria dachu – dach dwuspadowy,
czterospadowy, kąt nachylenia połaci
dachowych w przedziale 25o 45o. Dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych w przypadku realizacji zadaszeń nie bryły głównej, lecz jej elementów np. przybudowanego bądź lokalizowanego bezpośrednio przy granicy, pod warunkiem wpasowania w
otoczenie i sąsiednią zabudowę oraz
zachowania
wymogów
przepisów
szczególnych;
- maksymalna wysokość kalenicy dla
budynków gospodarczych – 7,5 m, dla
garaży – max 5,0 m;
- kolorystyka stonowana nawiązująca do
budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
- dopuszcza się stosowania garaży w
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w części podpiwniczonej.
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3. W § 16, treść ust. 1 i 2 oraz ppk. 2. 1 i
2. 2, otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RM – tereny zabudowy zagrodowej:
a) przeznaczenie podstawowe:
zabudowa zagrodowa w rozumieniu przepisów szczególnych,
b) przeznaczenie dopuszczalne:
budynki i urządzenia służące bezpośrednio
produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolnospożywczemu, nie zaliczone do mogących
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów szczególnych ,
obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej,
drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne, drogi
rowerowe, parkingi (parkingi przewidziane
do obsługi obiektów służących bezpośrednio
produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolnospożywczemu, należy lokalizować w granicach działki na której są realizowane),
zieleń urządzona, zadrzewienia,
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów RM:
a) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej remontu, rozbiórki, odbudowy,
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
b) obiekty gospodarcze i garaże mogą być realizowane jako dobudowane lub wolnostojące,
c) dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy działki, na zasadach określonych w przepisach szczególnych;
- 2.1. Forma i gabaryty projektowanej zabudowy
o przeznaczeniu podstawowym i dopuszczonym:
- wysokość budynków – max 2 kondygnacje naziemne, w tym druga kondygnacja jako poddasze użytkowe. Dopuszcza się 3 kondygnację jeżeli powstaje ona w wyniku przebudowy istniejącego poddasza nieużytkowego,
bez zmiany generalnych cech budynku;
- geometria dachu – dach dwuspadowy
lub wielospadowy, z możliwością stosowania naczółków, przyczółków, lukarn, wolich oczek, okien połaciowych.
Kąt nachylenia połaci dachowych w
przedziale 30o 45o;
- Dopuszcza się inne formy zwieńczenia
budynków, jeżeli uzasadnia to funkcja
obiektu o zindywidualizowanych cechach zabudowy /np. służące bezpośrednio produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, inwentarskie, magazynowo-składowe), jak

Poz. 1905

też w przypadkach przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektu, w celu
harmonijnego i zgodnego z przepisami
szczególnymi nawiązania projektowanego zakresu inwestycyjnego do istniejących cech zabudowy;
- Możliwość stosowania dachów jednospadowych w przypadku zadaszeń nie
bryły głównej, lecz jej elementów dobudowanych bądź sytuowanych bezpośrednio przy granicy, pod warunkiem wpasowania w otoczenie i sąsiednią zabudowę oraz zachowania
wymogów przepisów szczególnych;
- dopuszcza się realizację stropodachów
użytkowych w formie tarasów;
- wysokość kalenicy nie powinna przekraczać 10,0 m;
- dopuszcza się podpiwniczenia budynków, do 1,0 m ponad poziom terenu.
Przekroczenie w/w wysokości może wynikać ze zróżnicowanego, naturalnego
ukształtowania terenu, bądź w przypadku sytuowania pomieszczenia garażowego w piwnicy budynku, wymagającego wjazdu poniżej poziomu terenu;
- dla terenów położonych w strefie utrudnionych warunków posadowienia budynków /np. sąsiedztwo cieków wodnych/, wprowadza się wymóg wykonania badań geotechnicznych gruntu, których wyniki przesądzą o możliwości dokonania podpiwniczenia budynków.
- 2.2 Forma i gabaryty projektowanej zabudowy gospodarczej i garaży:
- wysokość budynków gospodarczych i
garaży – jedna kondygnacja;
- geometria dachu – dach dwuspadowy,
czterospadowy, kąt nachylenia połaci
dachowych w przedziale 25o 45o. Dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych w przypadku realizacji zadaszeń nie bryły głównej, lecz jej elementów np. przybudowanego bądź lokalizowanego bezpośrednio przy granicy, pod warunkiem wpasowania w
otoczenie i sąsiednią zabudowę oraz
zachowania
wymogów
przepisów
szczególnych;
- maksymalna wysokość kalenicy dla
budynków gospodarczych – 7,5 m, dla
garaży – max 5,0 m;
- kolorystyka stonowana nawiązująca do
budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
- dopuszcza się stosowania garaży w
budynkach mieszkalnych w części
podpiwniczonej.
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Rozdział 3.
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 6. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9. Zakres zmian nie dotyczy obszaru w
granicach objętego zmianą Nr 1, uchwaloną
uchwała nr XXXVIII/182/2010 z dnia 4 maja 2010

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój

§ 10. Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w
życie niniejszej zmiany planu, obowiązują ustalenia niniejszej Uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady:
Zenobiusz Kowalczyk

1905

1906
1906

UCHWAŁA NR XXXVIII/184/2010
RADY GMINY W SOLCU ZDROJU
z dnia 4 maja 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z
póź. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717 z póź. zm.), - Rada Gminy Solec-Zdrój
uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE
§ 1.1. Uchwaleniu podlega zmiana Nr 1
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem
sołectwa Solec–Zdrój, uchwalonego Uchwałą
Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z
dnia 29.08.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 219, z dnia
17.10.2008, poz. 2925 w granicach i przedmiocie
jego ustaleń określonych § 1 pkt. 2 uchwały
Nr XXVII/121/09 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z
dnia 20.04. 2009 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Solec-Zdrój i zmiany nr 1 obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozostałej części gminy Solec-Zdrój, zwaną
dalej „zmianą planu”.

2. Zgodnie z przepisem art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się zgodność zmiany planu
z ustaleniami zmienionego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój” uchwalonego
uchwałą Nr XXXIV/159/10 Rady Gminy SolecZdrój z dnia 11.01. 2010 r.
3. Zmiana planu obejmuje zakres określony art. 15 ust 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w części dotyczącej parametrów i wskaźników kształtowania
zabudowy, w tym gabarytów obiektów, wysokości projektowej zabudowy oraz geometrii dachów, odnoszących się do obszaru objętego
miejscowym planem, o którym mowa w ust. 1;
4. Zmiana planu składa się z części tekstowej, którą stanowi treść niniejszej uchwały.
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5. Zakres zmiany nie skutkuje zmianą części graficznej planu, którą stanowi rysunek miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1.
6. Ustalenia tekstowe odnoszące się do zakresu zmian zostały ujęte w formie ustaleń
szczegółowych zawartych w rozdziale II niniejszej uchwały.
7. Niniejsza uchwała nie zawiera załącznika
stanowiącego rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag gdyż nie zostały one wniesienie do
projektu zmiany planu w wyniku wyłożenia do
wglądu publicznego w dniach od 11 marca do
12 kwietnia 2010 r i przeprowadzonej dyskusji
publicznej w dniu 26 marca 2010 r.
8. Niniejsza uchwała nie zawiera załącznika
stanowiącego rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania gdyż
przedmiotowa zmiana planu nie skutkuje inwestycjami w zakresie infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych.
§ 2.1. Zmiana planu obejmuje odrębne
opracowania, stanowiące materiały planistyczne
niepodlegające uchwaleniu tj.:
1) prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany planu, sporządzoną w zakresie i
trybie okreslonym postanowieniami ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227);
2) uchwalenie przedmiotowej zmiany planu nie
powoduje skutków finansowych o których
mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 3.1. Nie stanowią naruszenia ustaleń
zmiany planu w stopniu wymagającym ich aktualizacji w trybie, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, bądź w trybie
wynikającym z jej nowelizacji, przypadki kiedy:
1) następuje uściślenie treści zapisów zmiany
planu na etapie postępowania administracyjnego zmierzającego do udzielenia pozwolenia na budowę w zakresie wynikającym z
postanowień obowiązujących przepisów
szczególnych związanych z treścią ustaleń
zmiany planu.

Poz. 1906

§ 4.1. Ilekroć w niniejszej uchwale powołuje się przepisy ustawy bez podania jej nazwy,
należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.).
2. Ilekroć w niniejszej uchwale bez pełnego
określenia, jest mowa o:
1) przepisach szczególnych – należy przez to
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, zawarte w przepisach prawa
miejscowego i prawomocnych decyzjach
administracyjnych;
2) zmianie planu – należy przez to rozumieć
tekst zmiany planu miejscowego, który stanowi treść niniejszej uchwały;
3) obszarze obowiązywania zmiany planu –
należy przez to rozumieć obszar określony w
rysunku stanowiącym integralną część miejscowego planu o którym mowa w 1 ust. 1;
4) usługach publicznych – należy przez to rozumieć usługi finansowane ze środków publicznych, służące realizacji celu publicznego,
będące w zarządzaniu pośrednim lub bezpośrednim jednostek władz państwowych, samorządowych,
organizacji
społecznych,
związków religijnych, itp. (należą do nich m.
in.: administracja publiczna, publiczne usługi:
oświaty, ochrony zdrowia, pomocy i opieki
społecznej, sakralne, kultury, kultury fizycznej
i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego, powszechnie dostępne), z zastrzeżeniem, że ich
negatywne oddziaływanie nie może wykraczać poza granice działki;
5) usługach komercyjnych – należy przez to
rozumieć usługi finansowane ze środków
niepublicznych, nastawione na zysk służące
zaspokojeniu potrzeb ludności, będące w zarządzaniu osób fizycznych, spółek, przedsiębiorstw usługowych, itp. (należą do nich
przede wszystkim usługi: handlu, gastronomii, rzemiosła, obiekty turystyczne, zamknięte urządzenia sportowe, niepubliczne urządzenia obsługi ludności, w tym prywatne gabinety lekarskie, itp.). Mogą być zarówno
wbudowane w obiekty mieszkaniowe jak i
wolnostojące, z zastrzeżeniem, że negatywne
oddziaływanie nie może wykraczać poza granice działki;
6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez
to rozumieć takie przeznaczenie ustalone
zmianą planu w obrębie obszaru, które przeważa na danym terenie wyznaczonym linią
rozgraniczającą wraz z urządzeniami towarzyszącymi;
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7) przeznaczeniu dopuszczalne - należy przez to
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe
ustalone zmianą planu, które uzupełnia bądź
wzbogaca przeznaczenie podstawowe na terenie wyznaczonym linią rozgraniczającą.

Poz. 1906

3. Dla pojęć niezdefiniowanych w niniejszej uchwale obowiązują pojęcia zdefiniowane w
przepisach odrębnych.

Rozdział 2.
§ 5. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE ODNOSZACE SIĘ DO ZAKRESU ZMIANY CZĘŚCI TEKSTOWEJ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, O KTÓRYM
MOWA W § 1, ust. 1.
1. W uchwale Nr XXI/96/2008 Rady Gminy
w Solcu-Zdroju. Rady Gminy w Solcu-Zdroju
z dnia 29.08.2008 r. stanowiącej cześć tekstową
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w § 1 ust. 1, wprowadza się następujące zmiany:
2. W § 22, ust. 4 treść pkt. 1 otrzymuje
brzmienie:
- 4. Forma i gabaryty zabudowy, wysokość
oraz geometria dachu:
1) Budynki mieszkalne:
a) wysokość budynków — max. 2 kondygnacje naziemne, w tym druga kondygnacja jako poddasze użytkowe; dopuszcza się, w przypadku istniejących budynków mieszkalnych z wysokim podpiwniczeniem, traktowanym jako kondygnacja
i z drugą kondygnacją w postaci piętra z
dachem płaskim, nadbudowę w postaci
poddasza użytkowego oraz realizację
3 kondygnacji jeżeli powstaje w wyniku
przebudowy istniejącego poddasza nieużytkowego. Dotyczy to także budynków
w których prowadzona jest działalność
agroturystyczna;
b) geometria dachu — dach dwu lub wielospadowy, z możliwością stosowania naczółków, przyczółków, lukarn, wolich
oczek, okien połaciowych, kąt nachylenia
połaci dachowych w przedziale 30,45°;
c) maksymalna wysokość kalenicy dla zabudowy mieszkaniowej nie powinna
przekraczać 10,0 m i 12,0 m w przypadkach o których mowa w ppkt. „a” ,
d) dopuszcza się podpiwniczenia, przy czym
wysokość podpiwniczenia może wykraczać ponad poziom terenu max. do 1 m.
Przekroczenie w/w wysokości może wynikać ze zróżnicowanego, naturalnego
ukształtowania terenu, bądź w przypadku
sytuowania pomieszczenia garażowego
w piwnicy budynku, wymagającego
wjazdu poniżej poziomu terenu.

e) dla terenów położonych w strefie utrudnionych warunków posadowienia budynków /np. sąsiedztwo cieków wodnych/,
wprowadza się wymóg wykonania badań
geotechnicznych gruntu, których wyniki
przesądzą o możliwości dokonania podpiwniczenia budynków.
f) zaleca się stosowanie poszerzonych okapów (50, 70 cm).
3. W § 22, ust. 4 treść pkt. 2 otrzymuje
brzmienie:
2) Budynki usługowe, produkcyjne, służące
produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny
i przetwórstwu rolno-spożywczemu – gabaryty i wysokość winny być dostosowane do
ich funkcji, a jednocześnie wpasowane w
otaczającą zabudowę i krajobraz. Dachy dwu
lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci
dachowych 25-450 z dopuszczeniem mansardowego. Dachy o innym zwieńczeniu dopuszcza się dla obiektów produkcyjnych,
magazynowych, składowych, przetwórni, jak
też w przypadkach przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy obiektu, w celu harmonijnego i
zgodnego z przepisami szczególnymi nawiązania projektowanego zakresu inwestycyjnego do istniejących cech zabudowy
4. W § 22, ust. 4 treść pkt. 7 otrzymuje
brzmienie:
- 7) Zakazuje się stosowania dachów płaskich i
pulpitowych, o ile taka możliwość nie wynika z przepisów szczególnych. Możliwość
stosowania dachów jednospadowych w
przypadku zadaszeń nie bryły głównej, lecz
jej elementów dobudowanych bądź sytuowanych bezpośrednio przy granicy, pod
warunkiem wpasowania w otoczenie i sąsiednią zabudowę oraz zachowania wymogów przepisów szczególnych. Dopuszcza się realizację stropodachów użytkowych w formie tarasów. Odstępstwa w
przypadkach określonych w pkt. 2.
5. W § 41, ust. 4 treść pkt. 2 litera „a”
otrzymuje brzmienie:
- 2) przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne: a) usługi komercyjne i publiczne,
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6. W § 42, ust. 4, treść pkt. 2 litera „a”
otrzymuje brzmienie:
- 2) przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne: a) usługi komercyjne i publiczne,
7. W § 42, ust. 4, 5, 6, treść pkt. 4 litera „b”
otrzymuje brzmienie:
- b) wysokość obiektów wg zasad określonych
w § 22 ust. 4 pkt. 2;
8. W § 43, ust. 3, treść pkt. 2 litera „a”
otrzymuje brzmienie:
- 2) przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne: a) usługi komercyjne i publiczne,
9. W § 43, ust. 3, treść pkt. 4 litera „b”
otrzymuje brzmienie:
- b) wysokość obiektów wg zasad określonych
w § 22 ust. 4 pkt. 2 ;
10. W § 44, ust. 2, treść pkt. 2 litera „a”
otrzymuje brzmienie:
- 2) przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne: a) usługi komercyjne i publiczne,
11. W § 45, ust. 3, treść pkt. 2 litera „a”
otrzymuje brzmienie:
-2
przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne: a) usługi komercyjne i publiczne,
12. W § 45, ust. 3, treść pkt. 4 litera „b”
otrzymuje brzmienie:
- b) wysokość obiektów wg zasad określonych
w § 22 ust. 4 pkt. 2;
13. W § 46, ust. 4 treść pkt. 2 litera „a”
otrzymuje brzmienie:
- 2) przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne: a. usługi komercyjne i publiczne,
14. W § 46, ust. 4, treść pkt. 4 litera „b”
otrzymuje brzmienie:
- b) wysokość obiektów wg zasad określonych
w § 22 ust. 4 pkt. 2;
15. W § 47, ust. 4 treść pkt. 2 litera „a”
otrzymuje brzmienie:
- 2) przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne: a) usługi komercyjne i publiczne,
16. W § 47, ust. 4, treść pkt. 4 litera „b”
otrzymuje brzmienie:
- b) wysokość obiektów wg zasad określonych
w § 22 ust. 4 pkt. 2;
17. W § 48, ust. 3 treść pkt. 2 litera „a”
otrzymuje brzmienie:
- 2) przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne: a) usługi komercyjne i publiczne,
18. W § 48, ust. 6, treść pkt. 2 litera „a”
otrzymuje brzmienie:
- 2)
przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne: a) usługi komercyjne i publiczne,
19. W § 49, ust. 3, treść pkt. 2 litera „a”
otrzymuje brzmienie:
- 2) przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne: a) usługi komercyjne i publiczne,
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20. W § 49, ust. 3, treść pkt. 4 litera „b”
otrzymuje brzmienie:
- b) wysokość obiektów wg zasad określonych
w § 22 ust. 4 pkt. 2;
21. W § 50, ust. 11, treść pkt. 2 litera „a”
otrzymuje brzmienie:
- 2) przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne: a) usługi komercyjne i publiczne,
22. W § 50, ust. 11, treść pkt. 4 litera „b”
otrzymuje brzmienie:
- b) wysokość obiektów wg zasad określonych
w § 22 ust. 4 pkt. 2;
23. W § 51, ust. 3, 4, 5, 6 ,13, treść pkt. 2 litera „a” otrzymuje brzmienie:
- 2) przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne:
a) usługi komercyjne i publiczne,
24. W § 51, ust. 3, 4, 5, 6 treść pkt. 4 litera
„b” otrzymuje brzmienie:
- b) wysokość obiektów wg zasad określonych
w § 22 ust. 4 pkt. 2;
25. W § 52, ust. 3, treść pkt. 2 litera „a”
otrzymuje brzmienie:
- 2) przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne: a) usługi komercyjne i publiczne,
26. W § 52, ust. 3, pkt. 4 litera „b” otrzymuje brzmienie:
- b) wysokość obiektów wg zasad określonych
w § 22 ust. 4 pkt. 2;
27. W § 53, ust. 3, treść pkt. 2 litera „a”
otrzymuje brzmienie:
- 2) przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne: a) usługi komercyjne i publiczne,
28. W § 53, ust. 3, pkt. 4 litera „b” otrzymuje brzmienie:
- b) wysokość obiektów wg zasad określonych
w § 22 ust. 4 pkt. 2;
29. W § 54, ust. 2, treść pkt. 2 litera „a”
otrzymuje brzmienie:
- 2) przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne: a) usługi komercyjne i publiczne,
30. W § 54, ust. 2, pkt. 4 litera „b” otrzymuje brzmienie:
- b) wysokość obiektów wg zasad określonych
w § 22 ust. 4 pkt. 2;
31. W § 55, ust. 3, treść pkt. 2 litera „a”
otrzymuje brzmienie:
- 2) przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne: a) usługi komercyjne i publiczne,
32. W § 55, ust. 3, pkt. 4 litera „b” otrzymuje brzmienie:
- b) wysokość obiektów wg zasad określonych
w § 22 ust. 4 pkt. 2;
33. W § 56, ust. 3, 4 treść pkt. 2 litera „a”
otrzymuje brzmienie:
- 2) przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne: a) usługi komercyjne i publiczne,
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34. W § 56, ust. 4 pkt. 4 litera „b” otrzymuje brzmienie:
- b) wysokość obiektów wg zasad określonych
w § 22 ust. 4 pkt. 2;
35. W § 56, ust. 6 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
- a): zabudowa stacji paliw z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi

Poz. 1906,1907

36. W § 57, ust. 5, 6, treść pkt. 2 litera „a”
otrzymuje brzmienie:
- 2) przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne: a) usługi komercyjne i publiczne,
37. W § 57, ust. 5, 6, pkt. 4 litera „b”
otrzymuje brzmienie:
- b) wysokość obiektów wg zasad określonych
w § 22 ust. 4 pkt. 2;

Rozdział 3.
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 6. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 9. Do spraw z zakresu zagospodarowania
przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia
w życie niniejszej zmiany planu, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia
niniejszej Uchwały.
Przewodniczący Rady:
Zenobiusz Kowalczyk

1906

1907
1907

UCHWAŁA NR XXXVII/292/10
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 13 maja 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
oraz art. 212 ust 1 pkt 1 i 2, 4, 5, 6, 8, ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 800 000,00 zł
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 600 000,00 zł
§ 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów i wydatków w ramach działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia się zapis § 3 Uchwały
Nr XXXIV/269/10 Rady Gminy w Strawczynie z
dnia 28 stycznia 2010 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
1. „Deficyt budżetu gminy w wysokości
15 858 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) zaciąganych kredytów w kwocie –
12 764 912 zł,
2) pożyczek w kwocie – 2 274 000 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w
kwocie - 819 088 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 15 858 000 zł,
rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

– 15284 –

§ 5. Zmienia się załącznik inwestycyjny
Nr 2a do Uchwały Nr XXXVI/283/10 Rady Gminy
w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010 r. w ten
sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Zmienia się zapis § 10 Uchwały
Nr XXXIV/269/10 Rady Gminy w Strawczynie z
dnia 28 stycznia 2010 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz kredytów i
pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 13 077 908 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z
umową zawartą z podmiotem dysponującym
funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej - w kwocie
12 077 908 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 15 038 912 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z
umową zawartą z podmiotem dysponującym
funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej - w kwocie
8 974 000 zł
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł”
§ 7. Zmienia się zapis § 11 Uchwały
Nr XXXIV/269/10 Rady Gminy w Strawczynie z
dnia 28 stycznia 2010 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papaierów wartościowych na:

Poz. 1907

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty
13 077 908 zł,
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i
emitowania papierów wartościowych w
związku ze środkami określonymi w umowie
zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości
12 077 908 zł
b) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu - w kwocie
15 038 912 zł
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z
umową zawartą z podmiotem dysponującym
funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej w kwocie
8 974 000 zł
c) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł.”
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Piotrowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/292/10
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 13 maja 2010 r.
Klasyfikacja budżetowa
Dział

Rozdział

§

1
010

2

3

01095
4430
600
60016
6050
6330

750
75095
4040
Ogółem

Nazwa
4
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Różne opłaty i składki
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Administracja publiczna
Pozostała działalność
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan dochodów budżetowych
Zwiększenie
Zmniejszenie
w złotych
w złotych
5
6

800 000
800 000

Plan wydatków budżetowych
Zwiększenie
Zmniejszenie
w złotych
w złotych
7
8
2000
2000
2000
1 600 000
1 600 000
1 600 000

800 000

800 000

1 602 000

2 000
2 000
2 000
2 000

Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Piotrowski
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/292/10
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 13 maja 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
w złotych
Klasyfikacja
§

Kwota
2010 r.

2
Przychody ogółem:

3

Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z
3.
budżetu UE
4. Spłaty pożyczek udzielonych
5. Prywatyzacja majątku jst
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
7. Obligacje
8. Inne papiery wartościowe
9. Inne źródła (wolne środki)
10. Przelewy z rachunku lokat
Rozchody ogółem:
1. Spłaty kredytów
2. Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
3.
pochodzących z budżetu UE
4. Udzielone pożyczki
5. Lokaty
6. Wykup papierów wartościowych
7. Wykup obligacji
8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 952
§ 952

4
15 858 000,00
12 764 912,00

Lp.
1
1.
2.

Treść

§ 903
§ 951
§ 941 do 9441)
§ 957
§ 911
§ 931
§ 955
§ 994

2 274 000,00

819 088,00

§ 992
§ 992
§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 971
§ 995

Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Piotrowski
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVII/292/10
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 13 maja 2010 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

1.1.

010

2.1.

600

2.2

600

2.3.

600

2.4.

600

2.5.

600

2.6.

600

2.7.

600

3.1.

700

3.2.

700

3.3.

700

4.1.

750

Nazwa zadania
inwestycyjnego

4
Budowa krótkich
odcinków wodocią01010 gu i kanalizacji w
msc. Strawczyn,
Promnik, Oblęgorek
Ogółem dział 010
Wykonanie projektu
budowlanowykonawczego
60013 przebudowy drogi
wojewódzkiej
Nr 786 CzęstochowaWłoszczowa-Kielce
Budowa parkingu
60016 przy drodze gminnej w msc. Chełmce
Wykonanie projektu
budowlanego pn.
„Przebudowa dróg
60016
gminnych wraz z
ich oświetleniem w
Strawczynie”
Aktualizacja projektu chodnika przy
60016
drodze gminnej w
msc. Chełmce
Zakup wiat przy60016
stankowych
Przebudowa drogi
gminnej w msc.
Strawczynek - dro60016
ga Poprzeczna w
ramach NPPDL
2008-2011
Budowa parkingu w
60095 msc. Strawczyn,
(ul. Ogrodowa)
Ogółem dział 600
Wykup gruntów
70005 pod zbiornik wodny
w Strawczynie
Wykup gruntów
70005 pod przepompownie w Chełmcach
Wykup gruntów
pod poszerzenie
70005
terenu ZPO w
Strawczynie
Ogółem dział 700
Informatyzacja
75023 Urzędu Gminy w
Strawczynie
Ogółem dział 750

rok
budżetowy
2010
(6+7+8+9+10)
5

Planowane wydatki
Jednostka
z tego źródła finansowania
organizacyjna
realizująca
dotacje
środki
program lub
dochody
i środki
kredyty
wymienione
koordynująca
własne
pochodzące
i pożyczki
w art. 5 ust. 1
wykonanie
z innych
jst
pkt 2 i 3 u.f.p.
programu
źródeł*
6
7
8
9
10

250000

250000

250000

250000

175547

175547

Urząd Gminy

22239

22239

Urząd Gminy

18422

18422

Urząd Gminy

14640

14640

Urząd Gminy

12000

12000

1600000

Urząd Gminy

800000

800000

Urząd Gminy

22239

22239

Urząd Gminy

1865087

265087

6328

6328

Urząd Gminy

5000

5000

Urząd Gminy

18160

18160

Urząd Gminy

29488

29488

25864

25864

25864

25864

800000

800000

Urząd Gminy
0
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Zakup garażu metalowego dla OSP
Promnik
Ogółem Dział 754
Wymiana okien w
6.1.
801
80101 budynku SP w
Korczynie
Zakup pieca CO w
6.2.
801
80101
ZPO Promnik
Wymiana pokrycia
dachowego wraz z
orynnowaniem na
6.3.
801
80101
świetlicy i sali gimnastycznej w ZPO
Oblęgorek
Roboty budowlane
6.4.
801
80101 w budynku ZPO w
Strawczynie
Ogółem dział 801
Zakup urządzeń na
plac zabaw w ramach realizacji
7.1
853
85395
programu „Małe
przedszkole-wielkie
szanse”
Zakup tablic interaktywnych w ramach
7.2.
853
85395 realizacji programu
„Akademia spełniania marzeń”
Ogółem dział 853
Wykonanie oświetlenia ulicznego w
8.1.
900
90015
msc. Promnik
ul. Strażacka
Ogółem dział 900
Budowa sceny oraz
zagospodarowanie
9.1.
921
92109 terenu przy świetlicy wiejskiej w Oblęgorze
Budowa placu
9.2.
921
92195 zabaw dla dzieci w
msc. Promnik
Wykonanie dokumentacji projekto9.3.
921
92195 wej na zagospodarowanie terenu przy
źródle w Oblęgorze
Zagospodarowanie
terenu w msc.
9.4.
921
92195 Niedźwiedź na plac
rekreacyjnowypoczynkowy
Ogółem dział 921
Budowa ogrodzenia
boiska sportowego
10.1.
926
92601
w Rudzie Strawczyńskiej
Ogółem dział 926
Ogółem wydatki inwestycyjne
5.1.

754

75412
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4980

4980

Urząd Gminy

4980

4980

12000

12000

Urząd Gminy

10000

10000

ZPO Promnik

25000

25000

ZPO Oblęgorek

552767

2767

550000

599767

49767

550000

Urząd Gminy

13500

2025

11475

PP Promnik

20000

3000

17000 ZPO Oblęgorek

5025

28475

33500

0

2000

2000

2000

2000

22239

22239

Urząd Gminy

22239

22239

Urząd Gminy

6500

6500

Urząd Gminy

13655

13655

Urząd Gminy

64633

64633

20860

20860

20860
2896179

20860
712679

Urząd Gminy

Urząd Gminy

1350000

805025

28475

X

Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Piotrowski
1907
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1908
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UCHWAŁA NR XXXXI/258 /2010
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 11 maja 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 1 655 356 zł W tym :
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 655 356 ZŁ
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi 1 655 356 zł § 6297 – środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin
1 655 356 zł (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – pozostałe
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o
kwotę 2 929 562 zł W tym :
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 929 562 ZŁ
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi 2 929 562 zł § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 655 356 zł pozostałe § 6059 – wydatki budżetowe jednostek
budżetowych 1 274 206 zł współfinansowanie
programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz
z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
§
3.
W
uchwale
Rady
Gminy
Nr XXXVIII/232/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w
sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się
następujące zmiany:
1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2010-2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik „wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi w 2010 r” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały

3. Załącznik „wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
4. § 3 pkt 1 ppt 1 otrzymuje brzmienie:
Zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek
§ 952 o kwotę 1 274 206 zł
5. § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie; Przychody budżetu w wysokości 3 607 466 zł zgodnie z
załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
6. § 10 otrzymuje brzmienie:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 630 986 zł w tym, kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane
/emitowane/ w związku z umową zawartą z
podmiotem
dysponującym
funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej w kwocie
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 234 106 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie
1 373 360 zł w tym kredyty, pożyczki i papiery
wartościowe zaciągane / emitowane/ w
związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej w
kwocie 0
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 681 137 zł
§ 4.1. § 11 otrzymuje brzmienie : Upoważnia się Wójta do: 4 630 986 zł
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie w tym, kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w
związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej w
kwocie 3 649 849 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 234 106 zł
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3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie
1 373 360 zł w tym kredyty, pożyczki i papiery
wartościowe zaciągane /emitowane/ w
związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej w
kwocie 0
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 681 137 zł

Poz. 1908

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Wiślicy:
Stanisław Borzęcki
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXXI/258 /2010
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 11 maja 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXXI/258 /2010
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 11 maja 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXXI/258 /2010
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 11 maja 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

– 15296 –

Poz. 1908

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 197

– 15297 –
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Poz. 1908,1909

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXXI/258 /2010
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 11 maja 2010 r.

1908

1909
1909

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.III.7041/2-50/10
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 28 maja 2010 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,

Nr
Nr
Nr
Nr

153, poz.
80, poz.
102, poz.
172, poz.

1271 i Nr 214, poz. 1806, z
717 i Nr 162, poz.1568, z
1055 i Nr 116, poz.1203, z
1441 i Nr 175, poz. 1457, z

2003r.
2004r.
2005r.
2006r.
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Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.

Poz. 1909,1910

1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420)

stwierdzam nieważność
§ 10 uchwały Nr XXXVIII/183/2010 Rady Gminy
w Solcu-Zdroju z dnia 4 maja 2010r. w sprawie
uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu

zagospodarowania
Solec-Zdrój.

przestrzennego

sołectwa

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 4 maja 2010r. Rada Gminy
w
Solcu-Zdroju
podjęła
uchwałę
Nr XXXVIII/183/2010 w sprawie uchwalenia
zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój.
Po dokonaniu analizy postanowień uchwały pod względem ich zgodności z prawem, organ
nadzoru stwierdza, że przedmiotowa uchwała
podjęta została z naruszeniem prawa, w zakresie
określonym w sentencji.
Stwierdza się nieważność uchwały w zakresie treści § 10 uchwały, który stanowi: „Do
spraw wszczętych i niezakończonych decyzją
ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej zmiany planu, obowiązują ustalenia niniejszej uchwały”, ponieważ jest nieprawidłowy.
Nieprawidłowość ta polega na tym, że
przed wejściem w życie niniejszej zmiany planu,
nie mogą obowiązywać jej ustalenia. Zaznacza
się, że sprawy dotyczące ostatecznych decyzji
administracyjnych, po wejściu w życie planu
miejscowego (lub jego zmiany) reguluje art. 65
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.).
Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy
stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana
uchwała w sposób istotny narusza obowiązujący
porządek prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie
nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej
na wstępie uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.
Organ nadzoru zdecydował zatem o stwierdzeniu nieważności przedmiotowej uchwały w takiej
części, która pozwala na zafunkcjonowanie
uchwały w obrocie prawnym w pozostałym zakresie.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego,
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba

1909

1910
1910

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.III.7041/2-51/10
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 28 maja 2010 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r.

Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420)

stwierdzam nieważność
§ 9 uchwały Nr XXXVIII/184/2010 Rady Gminy w
Solcu-Zdroju z dnia 4 maja 2010r. w sprawie
uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy SolecZdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój.
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Poz. 1910,1911

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 4 maja 2010r. Rada Gminy
w
Solcu-Zdroju
podjęła
uchwałę
Nr XXXVIII/184/2010 w sprawie uchwalenia
zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój.
Po dokonaniu analizy postanowień uchwały pod względem ich zgodności z prawem, organ
nadzoru stwierdza, że przedmiotowa uchwała
podjęta została z naruszeniem prawa, w zakresie
określonym w sentencji.
Stwierdza się nieważność uchwały w zakresie treści § 9 uchwały, który stanowi: „Do
spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie
niniejszej zmiany planu, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia niniejszej
uchwały”, ponieważ jest nieprawidłowy.
Nieprawidłowość ta polega na tym, że
przed wejściem w życie niniejszej zmiany planu,
nie mogą obowiązywać jej ustalenia. Zaznacza
się, że sprawy dotyczące ostatecznych decyzji
administracyjnych, po wejściu w życie planu
miejscowego (lub jego zmiany) reguluje art. 65

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.).
Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy
stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana
uchwała w sposób istotny narusza obowiązujący
porządek prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie
nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej
na wstępie uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.
Organ nadzoru zdecydował zatem o stwierdzeniu nieważności przedmiotowej uchwały w takiej
części, która pozwala na zafunkcjonowanie
uchwały w obrocie prawnym w pozostałym zakresie.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego,
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba

1910

1911
1911

WYROK NR II SA/KE 45/10
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KIELCACH
z dnia 18 lutego 2010 r.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sygn. akt II SA/Ke 45/10
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Ziomek (spr.)
Sędziowie:
Sędzia WSA Jacek Kuza
Sędzia WSA Sylwester Miziołek
Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Urszula
Opara
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w
dniu 18 lutego 2010r. sprawy ze skargi Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na
uchwałę Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia
1911

16 września 2009r. nr XXIX/259/2009 w przedmiocie udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Sandomierskiego
niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
I) stwierdza nieważność § 7 zaskarżonej uchwały;
II) stwierdza, że zaskarżona uchwała w części
określonej w pkt I wyroku nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku.
/podpisy: Sędzia WSA Beata Ziomek, Sędzia WSA
Jacek Kuza, Sędzia WSA Sylwester Miziołek/
Wyrok z dnia 18 lutego 2010r. sygn. akt II SA/Ke
45/10 jest prawomocny od dnia 16 kwietnia 2010 r.
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Poz. 1912,1913

1912
1912

WYROK NR II SA/KE 168/10
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KIELCACH
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sygn. akt II SA/Ke 168/10
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Żak
Sędziowie:
Sędzia WSA Dorota Chobian (spr.)
Sędzia WSA Sylwester Miziołek
Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Monika
Zielińska

łę Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2003r.
nr IX/68/2003 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody
I)

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w
całości;
II) stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia
się wyroku.
/podpisy: Sędzia NSA Anna Żak, Sędzia WSA Dorota Chobian, Sędzia WSA Sylwester Miziołek/
Wyrok z dnia 8 kwietnia 2010r. sygn. akt II SA/Ke
168/10 jest prawomocny od dnia 25 maja 2010 r.

po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w
dniu 8 kwietnia 2010 roku sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu na uchwa1912

1913
1913

WYROK NR II SA/KE 169/10
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KIELCACH
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sygn. akt II SA/Ke 169/10
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Żak
Sędziowie:
Sędzia WSA Dorota Chobian (spr.)
Sędzia WSA Sylwester Miziołek
Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Monika
Zielińska
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w
dniu 8 kwietnia 2010 roku sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu na uchwa1913

łę Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 lutego 2001r.
nr XXIII/132/2001 w przedmiocie ustalenia opłat
za podłączenie do wodociągu grupowego
I) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w
całości;
II) stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia
się wyroku.
/podpisy: Sędzia NSA Anna Żak, Sędzia WSA Dorota Chobian, Sędzia WSA Sylwester Miziołek/
Wyrok z dnia 8 kwietnia 2010r. sygn. akt II SA/Ke
169/10 jest prawomocny od dnia 25 maja 2010 r.
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Poz. 1914,1915

1914
1914

WYROK NR II SA/KE 170/10
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KIELCACH
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sygn. akt II SA/Ke 170/10
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Żak
Sędziowie:
Sędzia WSA Dorota Chobian (spr.)
Sędzia WSA Sylwester Miziołek
Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Monika
Zielińska

łę Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 lutego 1998r. nr
XXXVII/189/98 w przedmiocie ustalenia opłat na
podłączenie do wodociągu grupowego
I)

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w
całości;
II) stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia
się wyroku.
/podpisy: Sędzia NSA Anna Żak, Sędzia WSA Dorota Chobian, Sędzia WSA Sylwester Miziołek/
Wyrok z dnia 8 kwietnia 2010r. sygn. akt II SA/Ke
170/10 jest prawomocny od dnia 25 maja 2010 r.

po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w
dniu 8 kwietnia 2010 roku sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu na uchwa1914

1915
1915

WYROK NR II SA/KE 171/10
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KIELCACH
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sygn. akt II SA/Ke 171/10
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Żak
Sędziowie:
Sędzia WSA Dorota Chobian (spr.)
Sędzia WSA Sylwester Miziołek
Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Monika
Zielińska
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w
dniu 8 kwietnia 2010 roku sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu na uchwa1915

łę Rady Gminy Wilczyce z dnia 5 października
2002r. nr XXXVIII/196/2002 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody
I)

stwierdza nieważność § 7 pkt. 2 regulaminu
uchwalonego zaskarżoną uchwałą;
II) stwierdza, że zaskarżona uchwała w części
opisanej w pkt. I wyroku nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku.
/podpisy: Sędzia NSA Anna Żak, Sędzia WSA Dorota Chobian, Sędzia WSA Sylwester Miziołek/
Wyrok z dnia 8 kwietnia 2010r. sygn. akt II SA/Ke
171/10 jest prawomocny od dnia 25 maja 2010 r.
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Poz. 1916

1916
1916

WYROK NR II SA/KE172/10
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KIELCACH
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sygn. akt II SA/Ke 172/10
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Detka (spr.)
Sędziowie:
Sędzia WSA Dorota Chobian
Sędzia WSA Jacek Kuza
Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Urszula
Opara
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w
dniu 14 kwietnia 2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu na uchwałę
Rady Gminy Łoniów z dnia 30 czerwca 2003r. nr
1916

VI/38/2003 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody
I) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w
części dotyczącej uregulowania zawartego w
§ 26 Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Łoniów, stanowiącego załącznik
do tej uchwały;
II) stwierdza, że zaskarżona uchwała w części
opisanej w punkcie I nie podlega wykonaniu
do chwili uprawomocnienia się wyroku.
/podpisy: Sędzia WSA Renata Detka, Sędzia
WSA Dorota Chobian, Sędzia WSA Jacek Kuza/
Wyrok z dnia 14 kwietnia 2010r. sygn. akt II
SA/Ke 172/10 jest prawomocny od dnia 27 maja
2010 r.
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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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