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ZARZĄDZENIE NR 33/2010
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu
w Kielcach
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia
23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.
206 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W Statucie Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 41/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie
nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi
Wojewódzkiemu w Kielcach (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 225, poz. 1844, Nr 306, poz. 2297
i Nr 477, poz. 3472) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 7 w ust. 2 uchyla się pkt 5 i 7;
2) w § 8 w ust. 1:
a) pkt 2 i 5 otrzymują brzmienie:
„2) Wydział Organizacji i Kadr;
5) Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych;”,
b) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem
i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) Biuro Administracyjno-Gospodarcze.”;
Gospodarcze.”;
3) w § 9 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności.”;
4) w § 10:
a) pkt 2 i 5 otrzymują brzmienie:
„2) Dyrektora Wydziału Organizacji i Kadr;
5) Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych;”,

5)

6)

7)

8)

b) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem
i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) Dyrektora Biura Administracyjno-Gospodarczego.”;
darczego.”;
w § 12 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje
brzmienie:
„§ 12.1. Do Wydziału Organizacji i Kadr
należą w szczególności:”;
§ 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15.1. Do Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych należą w
szczególności sprawy z zakresu działu:
1) rozwój regionalny, z zastrzeżeniem § 20;
2) członkowstwo Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej.
2. Do zadań Wydziału należy obsługa
Świętokrzyskiego Komitetu Monitorującego
Kontrakt Wojewódzki.”;
w § 17 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) praca w zakresie wydawania zezwoleń na
pracę cudzoziemców.”;
w § 18:
a) w ust. 1:
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) praca, z zastrzeżeniem § 17 pkt 3;”,
- w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) sprawy rodziny.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do zadań Wydziału należy obsługa Wojewódzkiego Komitetu Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa.”;

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 205

– 15991 –

9) § 20a otrzymuje brzmienie:
„§ 20a. Do Wydziału Centrum Zdrowia
Publicznego należy realizacja zadań Wojewody z zakresu działu administracji rządowej
zdrowie, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1 pkt 3
oraz zadań przypisanych na podstawie odrębnych przepisów.”;
10) po § 22 dodaje się § 22a i 22b w brzmieniu:
„§ 22a. Do zakresu działania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności należy w szczególności realizacja zadań związanych z orzekaniem
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
§ 22b. Do zakresu działania Biura Administracyjno–Gospodarczego należy w szczególności gospodarowanie majątkiem Urzędu, zarządzanie obiektami i lokalami należą-

Poz. 2019,2020

cymi do Urzędu oraz utrzymywanie ich w należytym stanie technicznym.”;
11) załącznik do Statutu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, stanowiący
wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie lub przez niego
nadzorowanych otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba
Załącznik do Zarządzenia nr 33/2010
Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODPORZĄDKOWANYCH WOJEWODZIE
LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH
I.

JEDNOSTKA BUDŻETOWA
1) Państwowa Straż Rybacka.

II. GOSPODARSTWO POMOCNICZE
1) Zakład Obsługi Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach w likwidacji.”.

2019

2020
2020

UCHWAŁA NR LIX/336/2010
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.
1591), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.
2104) oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62
poz. 718, Dz. U. z 2001 r. Nr 46 poz. 499, z 2002 r.
Nr 74 poz. 676) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie gminy na 2010 r. zwiększa
się dochody w kwocie 2.327.578,00 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1.

§ 2. W budżecie gminy na 2010 r. zwiększa
się wydatki w kwocie 3.237.578,00 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych rocznych
zawiera załącznik Nr 3a.
§ 4. Wykaz zadań na wieloletnie programy
inwestycyjne zawiera załącznik Nr 3.
§ 5. Zwiększa
910.000,00 zł.

się

deficyt

o

kwotę

§ 6. Przychody i rozchody stanowi załącznik Nr 4.
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§ 7. § 7. Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zawiera załącznik Nr 5, 5a, 5b.

Poz. 2020

tów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego
decicytu do kwoty 1.700.000 zł

§ 8. Wykaz dotacji podmiotowych zawiera
załącznik Nr 6.

2. Zwiększa się upoważnienie udzielone
Wójtowi Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.700.000 zł.

§ 9. Zwiększa się limit zobowiązań uchwalonych w § 3 pkt. 2 Uchwały Nr LVII/313/2010
z dnia 8 kwietnia 2010 do kwoty 3.671.677 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do
udzielania w roku budżetowym pożyczek do
łącznej kwoty 1.500.000 zł.

§ 10. Zmienia się upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych na sfinansowanie deficytu w § 4
pkt. 1 lit. b Uchwały Nr LVII/313/2010 z dnia
8 kwietnia 2010 r. do kwoty 3.671.677 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.

§ 11.1. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredy-

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy w Pikoszowie:
Jerzy Głuch
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIX/336/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 31 maja 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIX/336/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 31 maja 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr LIX/336/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 31 maja 2010 r.
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Załącznik nr 3a
do Uchwały nr LIX/336/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 31 maja 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr LIX/336/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 31 maja 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 205

– 16003 –

Poz. 2020

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LIX/336/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 31 maja 2010 r.
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Załącznik nr 5a
do Uchwały nr LIX/336/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 31 maja 2010 r.
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Załącznik nr 5b
do Uchwały nr LIX/336/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 31 maja 2010 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr LIX/336/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 31 maja 2010 r.

2020
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UCHWAŁA NR XLII/237/2010
RADY GMINY RAKÓW
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240./
- Rada Gminy Raków uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/216/2010 Rady
Gminy Raków z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2010 rok
wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się uchwalone dochody budżetowe o kwotę 110.104,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się uchwalone wydatki budżetowe
o kwotę 110.104,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2010 r. - załącznik Nr 3a do
uchwały Rady Gminy Raków Nr XXXVIII/216/2010
z dnia 25 stycznia 2010r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w Limitach wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2010-2012. - załącznik Nr 3 do uchwały Rady
Gminy Raków Nr XXXVIII/216/2010 z dnia
25 stycznia 2010r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,

niepodlegających zwrotowi na 2010r. określone w zał Nr 4, 4a, 4b do uchwały Rady
Gminy Raków Nr XXXVIII/216/2010 z dnia
25 stycznia 2010r. otrzymują brzmienie załączników Nr 5, 5a, 5b.
§ 2.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.773.695 zł.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.773.695 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady:
Jerzy Nowak
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/237/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 28 maja 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 205

– 16010 –

Poz. 2021

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/237/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 28 maja 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLII/237/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 28 maja 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLII/237/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 28 maja 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLII/237/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 28 maja 2010 r.
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Załącznik nr 5a
do Uchwały nr XLII/237/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 28 maja 2010 r.
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Załącznik nr 5b
do Uchwały nr XLII/237/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 28 maja 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/239/2010
RADY GMINY RAKÓW
z dnia 28 maja 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (zespołów
wychowania przedszkolnego) w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków
Na podstawie art.14a ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Rada Gminy Raków uchwala,
co następuje:

ków zmienia się § 1, do którego dodaje się
punkt 7 w brzmieniu: „Oddział Przedszkolny
w Szkole Podstawowej w Rakowie”.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicach
ogłoszeń gminy a także na terenie szkół i przedszkola.

§ 1. W uchwale Nr XV/82/2008 Rady Gminy Raków z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
innych form wychowania przedszkolnego (zespołów wychowania przedszkolnego) w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Ra-

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 września 2010r.
Przewodniczący Rady:
Jerzy Nowak

2022

2023
2023

UCHWAŁA NR XLV/233/2010
RADY GMINY W RYTWIANACH
z dnia 26 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 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 10, ust 2 , art. 235, art. 236, ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm./ Rada Gminy
uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków
o kwotę 148 201 zł zgodnie z zał Nr 1
§ 2. Dokonać przeniesień w planie wydatków na kwotę 530 112 zł zgodnie z zał. Nr 2
§ 3. Załącznik nr 3 – Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2010-2012 - otrzymuje brzmienie określone
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 4 - Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4
do niniejszej uchwały. Załącznik nr 4 a – Wydatki
bieżące na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na 2010 r. - otrzymuje
brzmienie określone w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały. Załącznik nr 4b - Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 r. - otrzymuje
brzmienie określone w załączniku Nr 4b do niniejszej uchwały. Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 205
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na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5
do niniejszej uchwały. Załącznik nr 12 – Dotacje
celowe w 2010 r. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

Poz. 2023

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr inż. Marek Sadowski
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLV/233/2010
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 maja 2010 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków
Dział

Rozdział

§

600

60014

6629

600

60014

6059

758
756
754
754
853

75814
75616
75412
75478
85395

0920
0340
4110
2710
2007

853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853

85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
Razem

2009
4017
4019
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4217
4219
4287
4289
4307
4309
4447
4449
4747
4749
4757
4759

Zwiększenie
dochodów
8 993,00

Zwiększenie
wydatków
8 993,00

5 400,00
5 000,00
400,00
10 000,00
122 332,00
6 476,00

148 201,00

54 194,00
2 869,00
1 205,00
64,00
8 824,00
467,00
1 357,00
72,00
6 648,00
352,00
1 140,00
60,00
46 734,00
2 474,00
995,00
53,00
380,00
20,00
855,00
45,00
148 201,00

Wyszczególnienie
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozum.
Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. (Przebudowa dróg powiatowych)
Różne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki
Podatek od śr. transp. os. fizyczne
Składki na ubezpiecz. Społeczne
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich
Dotacja celowa z budżetu krajowego
Wynagrodzenia osobowe pracowników projekt „Aktywna Kobieta”
Wynagrodzenia osobowe pracowników projekt „Aktywna Kobieta”
Dodatkowe wynagrodzenie roczne projekt „Aktywna Kobieta”
Dodatkowe wynagrodzenie roczne projekt „Aktywna Kobieta”
Składki na ubezp. społeczne projekt „Aktywna Kobieta”
Składki na ubezp. społeczne projekt „Aktywna Kobieta”
Składki na F. Pracy projekt „Aktywna Kobieta”
Składki na F. Pracy projekt „Aktywna Kobieta”
Zakup materiałów projekt „Aktywna Kobieta”
Zakup materiałów projekt „Aktywna Kobieta”
Zakup usług zdrowotnych projekt „Aktywna Kobieta”
Zakup usług zdrowotnych projekt „Aktywna Kobieta”
Zakup usług pozostałyc projekt „Aktywna Kobieta”
Zakup usług pozostałych projekt „Aktywna Kobieta”
ZFŚS projekt „Aktywna Kobieta”
ZFŚS projekt „Aktywna Kobieta”
Zakup materiałów papiern. projekt „Aktywna Kobieta”
Zakup mater. papiern. projekt „Aktywna Kobieta”
Zakup akcesoria komputer. projekt „Aktywna Kobieta”
Zakup akcesoria komputer. projekt „Aktywna Kobieta”
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLV/233/2010
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 maja 2010 r.
Zmiany w planie wydatków
Zmniejszenie
wydatków
250 000,00

Zwiększenie
wydatków

Dział

Rozdział

§

757
757
852
852
900

75705
75705
85214
85214
90002

8010
8110
3110
3119
6010

600

60013

6300

900

90095

6059

130 000,00

750
758
600

75075
75818
60016

4210
4810
6050

20 000,00
50 000,00

900

90095

4300

65 000,00

921

92116

6050

27 000,00

250 000,00
15 112,00
15 112,00
65 000,00
65 000,00

108 000,00

Razem

530 112,00

Wyszczególnienie
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
Odsetki od zaciągn. przez jedn. samorz. teryt. kredytów i pozyczek
zasiłki i pomoc w naturze
Zasiłki i pomoc w naturze projekt „Aktywna Kobieta”
Wydatki na objęcie i zakup akcji, wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst
na dofinans. własnych zadań inwest.
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetow. (projekty realizowane w
ramach udziału LGD Dorzecze Wisły)
Zakup materiałów
Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki inwestycyjne jedn. budz. Przebudowa drogi gminnej ul.
Polna, ul. Długa
Zakup usług pozost. (zabezp. udz. własnego do imprez współfinans. Z PROW)
Wydatki inwestyc. Jedn. budżet. Budowa świetlicy wiejskiej
z filią biblioteki gminnej w Szczece

530 112,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLV/233/2010
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 maja 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Łączne
nakłady
finansowe

wydatki
poniesione
do
31.12.2009 r.

5

6

7

rok
budżetowy
2010
(8+9+10+11)

Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

4

420 000

79 676

340 324

1.

.010

.01095

Poprawa gosp. wodnej w gm.
Rytwiany 2009-2010

2

600

60014

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

3 563 409

382 746

3 180 663

3

600

60016

Przebudowa drogi gminnej
ul. Polna ul. Długa 2009-2010

362 934

17 934

345 000

4

600

60016

Odb. i remont dróg na ter.
gminy Rytwiany 2008-2010

2 084 608

955 965

1 128 643

5

750

75023

Informatyzacja Urzędu Gminy
2009-2010

190 000

5 200

184 800

6

900

90095

Zagosp. centrum miejscowości R-ny 2008-2010

898 661

35 858

862 803

7

900

90001

Sanitacja rzeki bud. kanal.
R-ny, Kłoda, Szczeka 2003-2011

13 650 955

10 523 069

3 032 886

8

900

90095

Projekty realizowane w ramach udziału LGD Dorzecze
Wisły 2009-2011

781 762

14 762

637 000

9

921

92109

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

2 547 034

607 087

1 939 947

10

921

92116

Budowa swietlicy wiejskiej
z filią biblioteki gminnej
w Szczece 2010-2012

12 622 297

11 679 066

Ogółem

657 000
25 156 363

27 000

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
dotacje
środki
dochody
kredyty
i środki
wymienione
własne
i pożyczki pochodzące w art. 5 ust. 1
jst
z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p.
8
9
10
11
A.
A. 168 000
B.
B.
140 324
C. 32 000
C.
D.
D.
A. 1 411 431
A.
B.
B. 1 769 232
C.
C.
D.
D.
A.
A.
B.
B.
108 000
237 000
C.
C.
D.
D.
A.
A.
B.
B. 649 391
479 252
C.
C.
D.
D.
A.
A.
B.
B.161 500
23 300
C.
C.
D.
D.
A.
A. 500 000
B.
B.
362 803
C.
C.
D.
D.
A.
A.
B.
486 583
B.
C.
C. 2 546 303
D.
A.
A. 517 000
B.
B.
120 000
C.
C.
D.
D.
A.
A.
B.
B. 1169763
656 065
114 119
C.
C.
D.
D.
A.
A.
B.
B.
27 000
C.
C.
D.
D.
934 365 1 820 081
1 443 431
7 481 189

2011 r.

2012 r.

12

13

wydatki do
poniesienia
po 2012 roku

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
13
Urzad Gminy

Urzad Gminy

Urzad Gminy

Urzad Gminy

Urzad Gminy

Urzad Gminy

95 000

Urzad Gminy

130 000

Urzad Gminy

Urzad Gminy

630 000

Urzad Gminy

855 000

x
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLV/233/2010
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 maja 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.
I

II

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

Wydatki
Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
w roku
programu w latach 2011-2012
budżetowym
2011 rok
2012 rok
Razem 2011-2012
2010
365 048
124 131
124 131
15112
36 356
16 773
16 773
313 580
107 358
107 358
11 682 338
225 000
225 000
4 001 149
225 000
225 000
7 681 189
12 047 386
4 016 261
36 356
7 994 769

349 131
225 000
16 773
107 358

349 131
225 000
16 773
107 358

Załącznik nr 4a
do Uchwały nr XLV/233/2010
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 maja 2010 r.
Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.

1.

Projekt

Okres
realizacji
zadania

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 2009-2011
w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub Dział Rozdział
koordynująca
program

Program: PROGRAM Operacyjny Kapitał Ludzki
Rozwój i upowszechnianie
2008-2010
aktywnej integracji
Działanie:
Projekt: Aktywna Kobieta

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

źródło
Wartość zadania:

Urząd Gminy

801

80195

Wartość zadania:
Urząd Gminy

853

85395

kwota

Wydatki
Wydatki
w roku
poniesione
budżetowym
do 31.12.2009 r.
2010

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

456 715

111 456

221 128

124 131

61 358

14 705

29 880

16 773

395 357

96 751

191 248

107 358

279 153

135 233

143920

31 724

16612

15 112

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

Projekt: „Pod lesną jagódką”

2.

Przewidywane nakłady i źródła
finansowania

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

12 728

6 252

6 476

234 701

112 369

122 332

735 868
31 724
74 086

246 689
16 612
20 957

365 048
15112
36 356

124 131

630 058

209 120

313 580

107 358

16 773
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Załącznik nr 4b
do Uchwały nr XLV/233/2010
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 maja 2010 r.
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.

1.

Okres
realizacji
zadania

Projekt

Dział

Rozdział

Projekt: odbudowa i remont
naterenie gminy Rytwiany
Program:
Priorytet:

Wartość zadania:

2008-2010 Urzad Gminy

600

60016

dróg

Działanie:
Projekt: sanitacja rzeki budowa kanal. R2003-2011 Urząd Gminy
ny KŁoda Szczeka Niedziałki

3

900

90001

Program: Rozwój obszarów Wiejskich
Priorytet:

4

2010

Urząd Gminy

900

90002

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

5

centrum

2008-2010 Urzad Gminy

900

90095

Program: Europ. Fund. Rozw. Regionalnego
Priorytet: wzr, jakości infr. społ. oraz
inwes. w dziedz. kulturowe, turystykę,
sport
Działanie:
Projekt: przeb. bud. Na potrzeby GOK,
2008-2010 urzad Gminy
biblioteki oraz pkt inform. turystycznej

6

7

921

92109

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

2009-2010 Urząd Gminy

750

75023

wodnej

2009-2010 Urzad gminy

.010

.01095

Program: Rozwój obszarów Wiejskich
Priorytet:
Działanie:
8

9

Projekt projekty realizowane w ramach
2009-2011 Urząd Gminy
udziału LGD Dorzecze Wisły
Program: Europ. Fund. Rozw. Regionalnego
Priorytet:

900

90095

rozwój lokalnej struktury komunikacyjnej
Projekt: przebudowa dróg pow. położ. na
2008-2010 Urząd Gminy
ter. gm. Rytwiany
Ogółem wydatki majątkowe
- środki z budżetu jst
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagr

600

60014

Wydatki
poniesione do
31.12.2009 r.
kwota

Wydatki
w roku
budżetowym
2010

2 084 608

955 965

1 128 643

898 892

419 640

479 252

1 185 716

536 325

649 391

13 650 955
5 227 154

10 523 069
4 645 571

3 032 886
486 583

8 423 801

5 877 498

2 546 303

375 272
175 272

375 272
175 272

200 000

200 000

Wartość zadania:

898 661

35 858

862 803

- środki z budżetu j.s.t.

398 661

35 858

362 803

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

500 000

2 547 034

607 087

1 939 947

- środki z budżetu j.s.t.

1 107 322

337 138

770 184

1 439 712

269 949

1 169 763

190 000

5 200

184 800

28 500

5 200

23 300

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

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

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

161 500

420 000
252 000

95 000
95 000

161 500

79 676
79 676

168 000
781 762
264 762

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

500 000

Wartość zadania:

- środki z budżetu j.s.t.

Działanie:
Gospodarki

- środki z UE oraz innych
źródeł zagranicznych

Wartość zadania:

Program: Rozwój obszarów Wiejskich
Priorytet:

Projekt Poprawa
w gm. Rytwiany

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

Wartość zadania:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego

Działanie:
Projekt Rozbudowa syst. Segregacji
odpadów komunalnych na terenie Gm.
Rytwiany 2009-2010

Przewidywane nakłady
i źródła finansowania
źródło

Program: Europ. Fund. Rozw. Regionalnego
Priorytet:
rozwój lokalnej struktury komunikacyjnej

2

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program

340 324
172 324

168 000
14 762
14 762

637 000
120 000

130 000

517 000

517 000

Wartość zadania:

3 563 409

382 746

3 180 663

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

1 794 177

382 746

1 411 431

1 769 232

1 769 232

24 511 701
10 146 740

12 604 363
5 920 591

11 682 338
4 001 149

14 364 961

6 683 772

7 681 189

225 000
225 000
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLV/233/2010
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 maja 2010 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
w tym:
w tym:

w tym:
Wydatki jednostek
budżetowych

Nazwa zadania

Dział

Rozdział

1
2
3
I. Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań realizowanych
wspólnie z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego
obsługa komisji
750
75020
urbanistycznej
dowóz dzieci nie801
80113
pełnosprawnych
Lokalny system
900
90095
ostzrezwń
II. Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań przejętych przez
Gminę do realizacji w drodze
umowy lub porozumienia
Przebudowa dro- 600
60014
gi powiatowej
III. Dochody i wydatki związane z
pomocą rzeczową lub finansową
realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.
Likwidowanie barier - Most na 60013
Wiśle
Przebudowa dro60014
gi powiatowej
Przebudowa dro60014
gi powiatowej
zakup samochodu terenowo-roz- 754
75411
poznawczego
Usuwanie skut754
75478
ków powodzi
Ogółem

Dochody
ogółem

§

Wydatki
ogółem

4

5

2 000,00

2 000,00

2 000

44 000,00 44 000,00

44 000,00

1 250,00

1 411 431

1 411 431

Wydatki
bieżące

Wydatki na
programy
Świadczenia finansowane
Dotacje na
wydatki
na rzecz
z udziałem
zadania
wynagrodzenia
związane
osób
środków,
bieżące
i skadki od nich z realizacją
fizycznych
o których
naliczane
statutowych
mowa w art. 5
zadań
ust. 1 pkt 2 i 3
6
7
8
9
10

1 250,00

Wydatki
na
obsługę
długu
(odsetki)

Wydatki
z tytułu
poręczeń
i gwarancji

11

12

Wydatki
majątkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

13

14

wniesienie
zakup
wkadów do
i objęcie
spółek
akcji
prawa
i udziałów
handlowego
15

16

1 250,00

3 180 663

3 180 663

3 180 663

350 000,00

350 000,00 zł

350 000,00

503 000,00

503 000,00 zł

503 000,00

227 050,00

227 050,00 zł

227 050,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

4 270 713,00

4 270 713,00

10 000,00 10 000,00

10 000

4 327 963

57 250

57 250

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLV/233/2010
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 maja 2010 r.
Dotacje celowe w 2010 r.
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa zadania
Jednostka otrzymująca dotację
1
2
3
4
5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1
600
60013
Likwidowanie barier - Most na Wiśle
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 066T Pacanów Oleśnica 2
600
60014
Starostwo Powiatowe
grobla na ter. Gm. Rytwiany
3
600
60014
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0813T wiśniówka - Niekrasów
Starostwo Powiatowe
4
750
75020
Obsługa Komisji urbanistycznej
Starostwo Powiatowe
5
754
75411
zakup samochodu terenowo-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej PSP
Starostwo Powiatowe
6
754
75478
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Gmina Łubnice
Gmina Łubnice
5
801
80113
Dowóz dzieci niepełnosprawnych
Urząd Miasta i Gminy Staszów
6
900
90095
Lokalny System Ostrzeżeń Powodziowych
Starostwo Powiatowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1
926
92605
Piłka nożna
na podstawie uchwały
Ogółem
2023

Kwota dotacji
5
350 000
503 000
227 050
2 000
10 000
10 000
44 000
1 250
70 000
1 217 300
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UCHWAŁA NR XLV/244/2010
RADY GMINY W RYTWIANACH
z dnia 26 maja 2010 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie Gminy Rytwiany
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) oraz § 2 i § 3
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego
sposobu określania wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33),
Rada Gminy Rytwiany uchwala, co następuje:
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych z
terenu Gminy Rytwiany powinien spełniać następujące wymagania:
1. w zakresie wyposażenia technicznego, pojazdów, pojemników lub worków oraz bazy
transportowej:
a) przedsiębiorca powinien posiadać pojazd
lub pojazdy samochodowe o konstrukcji
lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych, w sposób nie powodujący
zanieczyszczenia środowiska poprzez
samoistne wysypywanie się, wylewanie
bądź rozwiewanie odebranych odpadów,
a także roznoszenie przykrych woni (odorów), t.j. posiadający/ce instalacje do odpadów zbieranych selektywnie w workach o pojemności 120 l. oraz pojemnikach o pojemności 1,5 m3 przystosowanych do załadunku za pomocą HDS
b) pojazdy powinny być zarejestrowane i
dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa
dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
c) pojazdy powinny być oznakowane w
sposób trwały i widoczny umożliwiający
identyfikację podmiotu świadczącego
usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, tele-

fon kontaktowy i rodzaj odpadów, do
zbierania których są przeznaczone)
d) przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania terenu do parkowania lub garażowania pojazdów lub bazy transportowo-sprzętowej zapewniającej codzienne
parkowanie lub garażowanie pojazdów
po zakończeniu pracy oraz magazynowanie. Teren do parkowania i garażowania
pojazdów powinien być ogrodzony o
szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem
wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie powodującym zanieczyszczenia gruntu i wody.
2. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:
a) przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać odpowiedni punkt zapewniający
możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich w należytym
stanie sanitarno–higienicznym lub w
przypadku braku możliwości mycia dezynfekcji pojazdów na terenie bazy transportowej lub na terenie przeznaczonym
do parkowania lub garażowania pojazdów
- do posiadania umowy z przedsiębiorcą
świadczącym usługi w tym zakresie.
b) Wyposażenia pojazdów do odbioru odpadów komunalnych w sprzęt do ręcznego uprzątania odpadów rozsypanych w
trakcie prac załadunkowych.
3. W zakresie miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:
a) do przekazywania odpadów komunalnych
z terenu Gminy Rytwiany na wysypiska
komunalne: Staszów, Połaniec, Klimontów
i Janczyce, a z chwilą oddania do użytku
Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie – do tego zakładu.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien
spełniać następujące wymagania
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1. w zakresie wyposażenia technicznego:
a) posiadać zabezpieczenie techniczno-biurowe.
b) posiadać co najmniej dwa pojazdy asenizacyjne.
c) spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach, dotyczące pojazdów
służących do opróżnienia zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
d) pojazdy powinny być oznakowane w
sposób trwały i widoczny umożliwiający
identyfikację podmiotu świadczącego
usługi (nazwę, adres i telefon przedsiębiorcy),
2. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:
a) zapewnić opróżnienie zbiornika bezodpływowego w czasie nie dłuższym niż 36
godzin od daty zgłoszenia
b) nieczystości ciekłe odbierane ze zbiorników bezodpływowych winien wywozić
do stacji zlewnych w okolicznych oczyszczalniach ścieków.
c) przekazywać nieczystości płynne do stacji
zlewnej za potwierdzeniem.
d) przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać odpowiedni punkt zapewniający
możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich w należytym
stanie sanitarno - higienicznym lub w
przypadku braku takiej możliwości do posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie

Poz. 2024,2025

w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Rytwiany zobowiązany jest do udokumentowania spełnienia
wymagań poprzez przedłożenie miedzy innymi
kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem: - tytułu prawnego do nieruchomości na
której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe dowodów rejestracyjnych pojazdów.
§ 4. Przedsiębiorca odbierający odpady
komunalne lub opróżniający zbiorniki bezodpływowe powinien posiadać środki techniczne
umożliwiające przekazywanie organowi Gminy,
w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi
w poprzednim miesiącu zawarł umowę oraz
z którymi umowy wygasły.
§ 5. Prowadzenie przez przedsiębiorców
działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rytwiany nie może naruszać ustaleń uchwały Rady Gminy Rytwiany w
sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytwiany.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Rytwiany.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr inż. Marek Sadowski

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
2024

2025
2025

UCHWAŁA NR XLV/245/2010
RADY GMINY W RYTWIANACH
z dnia 26 maja 2010 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków
na terenie Gminy Rytwiany
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18
ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Dz. U. 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ście-

ków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn.
zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin dostarczania
wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Rytwiany”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/199/2005
Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2005 r.

Poz. 2025

§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie w terminie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr inż. Marek Sadowski
Załącznik do Uchwały nr XLV/245/2010
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Rytwiany
Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Regulamin określa zasady zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie gminy
Rytwiany, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstw oraz odbiorców.
§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858 ze zm.), 2) odbiorca – odbiorca usług,
o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy, 3) przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociągowo–
kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4

ustawy, 4) umowa – umowa o zaopatrzenie w
wodę lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy, 5) wodomierz główny –
przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2
pkt 19 ustawy, 6) wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji
wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody, 7) dodatkowy wodomierz
– przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym, służący określeniu ilości
wody bezpowrotnie zużytej, 8) okres obrachunkowy – określony w umowie okres rozliczeń za
usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIE
DOSTARCZANIA WODY
§ 3. Minimalną ilość dostarczanej wody
oraz cel jej poboru, określa umowa zawierana
przez przedsiębiorstwo z odbiorcą.
§ 4. Przedsiębiorstwo dostarcza wodę
i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, a w szczególności: 1) dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości odpowiadającej wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417
ze zm.), 2) zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości nie mniejszej niż 0,2 MPa, 3) odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie
obowiązującymi przepisami. 4) określa dopusz-

czalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych
ścieków, a także kontroluje czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi
przepisami, 5) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za
wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy, 6) instaluje na własny koszt wodomierz
główny po odbiorze technicznym przyłącza,
7) informuje Wójta o jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi kwartalnie.
§ 5. Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w
wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający działalności, a w szczególności:
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1) wykorzystując pobieraną wodę oraz wprowadzając ścieki w celach określonych w umowie
i w warunkach przyłączenia nieruchomości,
2) użytkując wewnętrzną instalację wodociągową w sposób eliminujący możliwość skażenia
chemicznego lub bakteriologicznego wody w
sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej
wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 3) zabezpieczając przed dostępem osób
nieuprawnionych pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny, 4) użytkując wewnętrzną instalację kanalizacyjną w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania
sieci kanalizacyjnej, 5) informując Przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości
ścieków odbiegających od warunków umowy,
6) umożliwiając osobom reprezentującym

Poz. 2025

Przedsiębiorstwo prawo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu, 7) zawiadamiając Przedsiębiorstwo
o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby, 8) informując
Przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego
nieruchomości, 9) powiadamiając Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na
działanie sieci, 10) informując Przedsiębiorstwo
o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,
11) zapewniając odpowiednie działanie posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub
instalacji i przyłączy kanalizacyjnych.

Rozdział 3.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW
§ 6. 1. Podpisanie umowy z Odbiorcą następuje po uprzednim złożeniu przez niego pisemnego wniosku o zawarcie umowy. 2. Wraz
z wnioskiem, osoba ubiegająca się o zawarcie
umowy zobowiązana jest przedstawić Przedsiębiorstwu dokument określający aktualny stan
prawny przyłączonej nieruchomości. 3. Umowa
może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym po udokumentowaniu przez nią
faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.
§ 7. 1. Umowa określa obowiązki stron w
zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii. 2. W przypadku, gdy przyłącza
są w posiadaniu Odbiorcy, odpowiedzialność
Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do
posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych. 3. Umowa
określa miejsce wykonywania usługi dostawy
wody i odbioru ścieków.
§ 8. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
a) określenie osób korzystających z lokali, w tym
określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na
zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym

podpisem, b) oświadczenie wnioskodawcy
o poinformowaniu osób korzystających z lokali
o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku
ponoszenia na rzecz przedsiębiorstwa dodatkowych opłat.
§ 9. 1. Umowa jest zawierana na czas
określony lub nieokreślony. 2. Zmiana umowy
następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w
formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności. 3. Nie wymaga zachowania
formy pisemnej zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana adresu do korespondencji. 4. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.
5. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy
w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1
ustawy.
§ 10. Umowa wygasa w przypadku:
1. śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną, 2. upadłości strony, 3. utraty przez
Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie
działalności.
§ 11. Po rozwiązaniu umowy Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego w sposób uniemożliwiający korzystanie z usług.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 205

– 16028 –

Poz. 2025

Rozdział 4.
SPOSOBY ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH
§ 12. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są
prowadzone przez Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach
cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody
i odprowadzanych ścieków.
§ 13. 1. Podstawę rozliczenia dostarczonej
wody i odprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, urządzenie pomiarowe lub,
w przypadku ich braku, średnie normy zużycia.
2. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się, gdy spełnione są następujące warunki:
a) nie ma możliwości powrotu zużytej wody do
sieci kanalizacyjnej, b) odliczanie wody zużywa-

nej bezpowrotnie na cele podlewania roślin,
prace budowlane i inne nie powodujące powstania ścieków, c) dodatkowy wodomierz
utrzymywany jest przez Odbiorcę, d) warunki
montażu dodatkowego wodomierza określi
Przedsiębiorstwo, e) odliczenie bezpowrotnie
zużytej wody odbywa się po spełnieniu przez
Odbiorcę warunków określonych w pkt 2 a-d.
§ 14. 1. Strony określą w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu
zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.
2. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji, co do
wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku
uregulowania należności.

Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
§ 15. 1. Przyłączenie nieruchomości do
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest odpłatne i odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. 2. Wniosek o wydanie
warunków technicznych przyłączenia do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w
szczególności zawierać: a) oznaczenie wnioskodawcy, b) określenie rodzaju podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne), c) formę, termin
i sposób płatności za przyłączenie, d) przeznaczenie wody, e) rodzaj odprowadzanych ścieków, f) adres podłączanej nieruchomości,
g) proponowany termin rozpoczęcia poboru
wody lub odbioru ścieków. 3. Do wniosku,
o którym mowa w pkt. 2 osoba ubiegająca się
o przyłączenie do sieci powinna załączyć:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do
korzystania z nieruchomości, której dotyczy
wniosek, b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie przyłączanej nieruchomości,
istniejące sieci wodociągowe i kanalizacyjne
oraz inne obiekty i urządzenia uzbrojenia terenu.
§ 16. 1. Przedsiębiorstwo określa warunki
przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia
wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.
2. Warunki przyłączenia powinny określać w
szczególności: a) miejsca i sposób przyłączenia
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy, b) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, c) jakość odprowadzanych
ścieków, d) termin ważności warunków przyłączenia – 2 lata.

§ 17. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze
uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem.
§ 18. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłącza. 2. Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli
nie posiada technicznych możliwości przyłączenia, z zastrzeżeniem pkt. 3. 3. Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika
planowana budowa urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń,
gmina może zawrzeć z taką osobą umowę
na wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu
umowy, Przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłączenia.
§ 19. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje
sprawdzenia wykonanych prac zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oraz z projektem przyłącza. 2. Odbiór jest dokonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające całkowitemu lub częściowemu zakryciu
(tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zakryciem. 3. Przed zasypaniem przyłącza należy wykonać inwentaryzację powykonawczą w dwóch egzemplarzach, z których
jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa
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a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.
4. Po zgłoszeniu przez Odbiorcę gotowości do
odbioru przyłącza, Przedsiębiorstwo uzgadnia
jego termin, nie dłuższy niż 3 dni robocze. licząc
od dnia zgłoszenia.
§ 20. 1. Odbiór przyłącza dokonywany jest
na podstawie protokołu odbioru technicznego
wg zasad określonych w warunkach przyłączenia. 2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej: a) datę odbioru, b) przedmiot odbioru, z wyszczególnieniem rodzaju przyłącza, c) rodzaj odprowadzanych ścieków (przyłącze kanalizacyjne) d) skład
i podpisy komisji dokonującej odbioru, e) adres
nieruchomości do której wykonano podłączenie,

Poz. 2025

f) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem
a realizacją przyłącza.
§ 21. 1. Włączenie do sieci następuje poprzez przyłącze, którego realizację zapewnia
osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, po spełnieniu określonych warunków: a) zostały określone przez Przedsiębiorstwo warunki przyłączenia, b) przyłącze zostało
wykonane zgodnie z warunkami przyłączenia
oraz z obowiązującymi przepisami prawa,
c) został dokonany odbiór przyłącza, d) został
zainstalowany wodomierz główny. 2. Włączenia
wykonanego przyłącza do sieci dokonuje wyłącznie Przedsiębiorstwo w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Rozdział 6.
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJACE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWOKANALIZACYJNYCH
§ 22. Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać
informacje dotyczące dostępności do usług:
1. w Urzędzie Gminy Rytwiany, który udostępnia
nieodpłatnie do wglądu: a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, b) niniejszy regulamin, c) warunki
udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 2. w Przedsiębiorstwie,
które udzieli informacji i udostępnia nieodpłatnie do wglądu niniejszy regulamin.

§ 23. 1. Dostęp do usług wodociągowokanalizacyjnych zapewniony jest każdemu, pod
warunkiem istnienia technicznych możliwości
ich świadczenia. 2. Istnienie technicznych możliwości świadczenia usług Przedsiębiorstwo
stwierdza w wydawanych przez siebie warunkach technicznych przyłączenia. 3. W przypadku
braku technicznych możliwości świadczenia
usług Przedsiębiorstwo zawiadamia o tym fakcie
osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Rozdział 7.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH
PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW
§ 24. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest
do udzielania Odbiorcom informacji dotyczących
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
a w szczególności dotyczących zakłóceń w tym
zakresie oraz awarii urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych. 2. Wstrzymanie zaopatrzenia w
wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić
bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w
przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia oraz szkodliwe
dla środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności, gdy: a) z powodu
nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania
ścieków, b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza
bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub
środowiska. 3. O przerwach w dostawie wody

wynikających z planowanych prac konserwacyjnych Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorcę
najpóźniej na dwa dni przed jej planowanym
terminem. 4. W przypadku, gdyby przerwa trwała dłużej niż 12 godzin, należy o tym powiadomić
Odbiorców minimum na 3 dni przed planowaną
przerwą. W takim przypadku Przedsiębiorstwo
zapewni zastępczy punkt poboru wody. 5. Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru
wody, informując Odbiorcę o jego lokalizacji.
6. W przypadku zaistnienia braku możliwości
zapewnienia ciągłości odbioru ścieków w wyniku uszkodzenia systemu kanalizacji sanitarnej,
Przedsiębiorstwo może żądać od Odbiorcy
ograniczenia ilości odprowadzanych ścieków,
co wiązać się może z ograniczeniami w dostawie
wody.
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Rozdział 8.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY REKLAMACJI ORAZ
WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I
ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW
§ 25. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest
do udzielania na żądanie Odbiorcy informacji w
związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie
później niż w ciągu: a) 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu
usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu
usług, b) 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia
przerw i zakłóceń, o których mowa w lit. a.

poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.
3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty
wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu,
jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia
szczegółowego postępowania wyjaśniającego.
§ 27. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny
być udostępnione do wglądu wszystkim zainteresowanym: a) aktualnie obowiązujące na terenie gminy Rytwiany taryfy cen i stawek opłat,
b) niniejszy regulamin, c) wyniki ostatnio przeprowadzanych analiz jakości wody.

§ 26. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem

Rozdział 9.
WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE
§ 28. Woda do celów przeciwpożarowych
jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

mowa w ust. 2, jednostka OSP jest obowiązana przekazywać Przedsiębiorstwu co kwartał,
do 10-go każdego miesiąca po mijającym kwartale. 4. Pobór wody z hydrantów na cele inne niż
przeciwpożarowe jest zabroniony i traktowany
będzie jako pobór wody bez uprzedniego zawarcia umowy.

§ 29. 1. Za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża gminę na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie.
2. Ilość wody zużytej na cele przeciwpożarowe
ustala Przedsiębiorstwo na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę
OSP. Informacja ta winna zawierać również
miejsca poboru wody. 3. Informacje, o których

§ 30. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane
zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych dla celów poboru wody na cele
przeciwpożarowe.

Rozdział 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy

prawa, a w szczególności przepisy ustawy
i przepisy wykonawcze do ustawy.

2025

2026
2026

UCHWAŁA NR XLI/165/10
RADY GMINY W SADOWIU
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach Gminy Sadowie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 i art. 18
ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U
z 2001r Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 7
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ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 19 poz. 115
z póź. zm). Rada Gminy w Sadowiu uchwala
co następuje:
§ 1. Ustala się przebieg dróg gminnych na
terenie Gminy Sadowie zgodnie z załącznikiem
Nr 1 i Nr 2 do niniejszej Uchwały

Poz. 2026

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady:
Marek Rzepka
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/165/10
Rady Gminy w Sadowiu
z dnia 1 czerwca 2010 r.

Przebieg dróg gminnych
Lp
Nazwa drogi
1. Grocholice–Okręglica
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Przebieg drogi
Uwagi
(od drogi powiatowej Nr 0726 T Bodzechów-Grocholice-Małoszyce-Opatów – do drogi
powiatowej Rżuchów-Okręglica-Grocholice)
Grocholice przez wieś (od drogi powiatowej Nr 0726 T Bodzechów-Grocholice-Małoszyce-Opatów - do drogi powiatowej Rżuchów-Okręglica-Grocholice)
Małoszyce przez wieś (od drogi powiatowej Nr Nr 0726 T Bodzechów-Grocholice-Małoszyce-Opatów)
do granicy gminy
Wszechświęte–Grocho- (od drogi powiatowej Nr 0698 T (Rżuchów-Dżenkowice-Brzóstowa - dr. woj. Nr 755 do drogi
lice
gminnej Grocholice przez wieś)
Obręczna–Rżuchów
(od drogi gminnej Nr 003326 T Rżuchów–Obręczna – do drogi powiatowej Rżuchów – Okręglica–Grocholice)
Niemienice–Zochcin
(od drogi powiatowej Nr 0705 T Opatów-Tomaszów-Jałowęsy-Łężyce-Bełcz-Niemienice –
do drogi gminnej Nr 003302 T Zochcin-Łężyce)
Niemienice przez wieś (od drogi powiatowej Nr 0701 T (Sarnia Zwola-Mirogonowice-Nagorzyce-JanowiceSzczegło-Duklany-Kol. Niemienie-Porudzie-Opatów – do granicy miejscowości)
Porudzieprzez wieś
(od drogi krajowej Nr 9 - do drogi gminnej Nr 003300 T Sadowie- do drogi krajowej Nr 9)
Bukowiany przez wieś (od drogi gminnej Nr 003304 T Biskupice–Bukowiany)
Biskupice–Łężyce
(od drogi gminnej Nr 003313 T Truskolasy–Michałów – do drogi powiatowej Nr 0701 T
(Sarnia Zwola-Mirogonowice-Nagorzyce-Janowice-Szczegło-Duklany-Kol. Niemienie-Porudzie
-Opatów)
Michałów–Truskolasy Truskolasy (od drogi gminnej Nr 003313 T Truskolasy–Michałów – do
drogi powiatowej Nr 0701 T (Sarnia Zwola-Mirogonowice- Nagorzyce-Janowice-SzczegłoDuklany-Kol. Niemienie-Porudzie-Opatów )
Truskolasy przez wieś (od drogi powiatowej Nr 0701 T (Sarnia Zwola-Mirogonowice-Nagorzyce-JanowiceSzczegło-Duklany-Kol. Niemienie-Porudzie-Opatów )
Zwola–Truskolasy
(od drogi powiatowej Nr 0702 T (Sadowie-Ruszkowiec-Czerwona Góra-Zwola-TruskolasyMichałów-Niemienice – do drogi powiatowej Nr 0701 T (Sarnia Zwola-MirogonowiceNagorzyce-Janowice-Szczegło-Duklany-Kol. Niemienie-Porudzie-Opatów )
Rżuchów do granicy od drogi krajowej Nr 9 – do granicy miejscowości
miejscowości
Sadowie-Ruszków
(od drogi powiatowej Nr 0701 T Zochcin-Sadowie - dr. krajowa Nr 9 - do drogi gminnej
Nr 003322 T Ruszkowiec-Ruszków)
Rżuchów II–Obręczna (od drogi krajowej Nr 9 – do drogi gminnej Obręczna-Rżuchów)
Zwola–Michałów
(od drogi powiatowej Nr 0702 T (Sadowie-Ruszkowiec-Czerwona Góra-Zwola-TruskolasyMichałów-Niemienice – do drogi powiatowej Nr 0701 T (Sarnia Zwola-MirogonowiceNagorzyce-Janowice-Szczegło-Duklany-Kol. Niemienie-Porudzie-Opatów )
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLI/165/10
Rady Gminy w Sadowiu
z dnia 1 czerwca 2010 r.

2026
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UCHWAŁA NR RG-XLV/363/10
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 26 maja 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6,
art. 214 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z późn. zm.), a także art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr RG-XLI/330/10 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy SitkówkaNowiny na 2010 rok wprowadza się następujące
zmiany:
1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 65 800,00 zł, a zwiększa o kwotę
597 536,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się § 3 uchwały, który przyjmuje
brzmienie:
„§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 158 302,00 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych
kredytów
w
kwocie
10 000 000,00 zł,
2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie
503 272,00 zł,
3) wolnych środków pieniężnych w kwocie
2 655 030,00 zł. 2. Przychody budżetu w
wysokości 13 158 302,00 zł, rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”
3. Zmianie ulega § 8 uchwały, który przyjmuje
nowe brzmienie:
„§ 8. Plan przychodów i wydatków w
łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:
przychody - 5 958 667 zł,
wydatki - 5 967 940 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.”
4. Zmianie ulega § 9 uchwały, który przyjmuje
nowe brzmienie:

5.

6.

7.

8.

9.

„§ 9.1. Dotacje przedmiotowe na łączną
kwotę 2 041 349 zł określa załącznik nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych
instytucji kultury na łączną kwotę - 189 900 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na łączną kwotę
- 3 013 682 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.”
Załącznik nr 3a do uchwały budżetowej Zadania inwestycyjne roczne otrzymuje nowe
brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały.
Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem
nr 3 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2010 r. otrzymuje nowe
brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do
niniejszej uchwały.
Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Plan
przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej
uchwały.
Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Dotacje celowe w 2010 r. otrzymuje nowe
brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zbigniew Pyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr RG-XLV/363/10
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 26 maja 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr RG-XLV/363/10
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 26 maja 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr RG-XLV/363/10
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 26 maja 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr RG-XLV/363/10
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 26 maja 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr RG-XLV/363/10
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 26 maja 2010 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr RG-XLV/363/10
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 26 maja 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXX/195/2010
RADY GMINY W SŁUPI JĘDRZEJOWSKIEJ
z dnia 24 maja 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9
lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Dz 2001r.
R. 142 poz. 1591 z późn. zmianami)oraz art. 211,
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku –
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz 1240)
Rada Gminy – uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 3 do Uchwały
nr XXXIX/191/2010 – „Wydatki budżetu” w Dz. 750
- rozdz. 75095 § 4120 w kolumnie „plan przed
zmianami” - kwotę 1200 zł zastępuje się kwotą
645 zł, a w kolumnie – plan po zmianach – kwotę
5.977 zł zastępuje się kwotą 5.422,- zł.
§ 2. Plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 208.518, - zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian z załączniku nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/181/2010 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2010r”.
Otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 208.518,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
Przewodzniczący Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska):
Anna Gregorczyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXX/195/2010
Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej
z dnia 24 maja 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXX/195/2010
Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej
z dnia 24 maja 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXX/195/2010
Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej
z dnia 24 maja 2010 r.
Przeniesienia planu wydatków
Lp.
1.

Dział
754

Rozdz.

§

Zmniejszenia

75421
4810
4210
4300
2.

Zwiększenia
8.000
8.000
8.000

852

3.000
2.000
2.000

85212
4300
4750
85219

1.000
1.000

4750
4430
Razem

11.000

8.000
8.000
1.000
7.000
3.000
2.000
2.000
1.000
1.000
11.000

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXX/195/2010
Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej
z dnia 24 maja 2010 r.

2028

2029
2029

UCHWAŁA NR XXXX/196/2010
RADY GMINY W SŁUPI JĘDRZEJOWSKIEJ
z dnia 24 maja 2010 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Sieńsku
Na podstawie art. 5e pkt 1, art. 59 ust 1
ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tj. Dz. U. Z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,

poz. 2703, Nr 281, poz 2781, z 2005r. Nr 17, poz
141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, nr 249, poz. 2104,
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z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532,
Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r.
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.
1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33,
Nr 31 poz. 206, Nr 56,, poz. 458, Nr 157 poz. 1241,
Nr 219 poz. 1705), uchwala się co następuje:

§ 2. Obwód szkolny dla klas 0-III Filii zostaje włączony od 1 września 2010 roku w obwód
szkolny Zespołu Placówek Oświatowych.

§ 1. 1. Realizując zamiar określony uchwałą Nr XXXVII/177/2010 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Sieńsku,
po uzyskaniu pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, przystąpić do procesu likwidacji Szkoły Filialnej w Sieńsku, zwanej dalej
„Filią” organizacyjnie podporządkowaną Zespołowi Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa
im. Zbigniewa Kopra w Słupi. 2. Likwidacja Filii
nastąpi z dniem 31 sierpnia 2010 roku

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Dokumentację przebiegu nauczania
przejmie organ sprawujący nadzór pedagogiczny, pozostałą dokumentację przejmie organ
prowadzący.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Anna Gregorczyk

2029

2030
2030

UCHWAŁA NR XLVIII/236/2010
RADY GMINY W SOBKOWIE
z dnia 25 maja 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
mających charakter cywilnoprawny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 59 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania ,odraczania lub rozkładania
na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sobków lub jednostkom podległym.
§ 2.1. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności pieniężnych może nastąpić na wniosek dłużnika, w formie pisemnej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać dokumenty potwierdzające
podstawę zastosowania ulg.
3. Z urzędu może być stosowana wyłącznie ulga w postaci umorzenia zobowiązania pieniężnego w całości, w przypadku wystąpienia

okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w formie
jednostronnego oświadczenia woli, złożonego
przez podmiot uprawniony zgodnie z § 4 uchwały.
§ 3.1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Sobków i jej jednostkom podległym, z urzędu mogą
być umarzane w całości, jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku lub pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty
6.000,00 zł.
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by
egzekwować należność, a odpowiedzialność
z tytułu należności nie przechodzi z mocy
prawa na osoby trzecie,
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3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w
postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny.
2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika
głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są
spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Należności mogą zostać na wniosek
dłużnika umarzane w części, odraczane lub rozkładane na raty jeżeli przymusowe ściągnięcie
lub ich terminowe spłacenie mogłoby zagrażać
istotnym interesom dłużnika, lub gdy jest to uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi.
4. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera
się odsetek za zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa w ust.1,do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający ulgę.
5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo
w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ
przyznający ulgę, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz
z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi
od pierwotnego terminu zapłaty.
§ 4. Umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty spłat należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Sobków mogą dokonywać:
1) Kierownicy podległych jednostek organizacyjnych, jeżeli wartość należności głównej nie
przekracza 1.000,00 zł (jeden tysiąc 00/100),
2) W pozostałych przypadkach Wójt Gminy.

Poz. 2030

§ 5. Podmioty upoważnione do umarzania,
odraczania i rozkładania na raty spłat należności
głównej, są również uprawnione do umarzania,
odraczania i rozkładania na raty spłat odsetek od
tych należności.
§ 6.1. Kierownicy podległych jednostek
organizacyjnych przedstawiają Wójtowi Gminy
sprawozdania dotyczące zakresu umorzonych
należności, odroczenia terminu spłaty całości lub
części należności i rozłożenia na raty w okresach
kwartalnych tj. do 15 każdego m-ca po zakończeniu kwartału.
2. Wójt Gminy składa Radzie Gminy sprawozdanie dotyczące umorzeń, odroczeń oraz
rozłożeń na raty w terminach:
1) do dnia 31 sierpnia roku budżetowego za
pierwsze półrocze według stanu na dzień
30 czerwca
2) w terminie do 31 marca następującego po
roku budżetowym – sprawozdanie roczne.
3. Wzór sprawozdania stanowi załącznik
do niniejszej Uchwały.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Sobków.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/241/2006
Rady Gminy w Sobkowie z dnia 16 października
2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Krzysztof Karoń
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Załącznik do Uchwały nr XLVIII/236/2010
Rady Gminy w Sobkowie
z dnia 25 maja 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLVIII/237/2010
RADY GMINY W SOBKOWIE
z dnia 25 maja 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h,
art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst:
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
Rada Gminy w Sobkowie uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXI/141/2004 Rady Gminy
w Sobkowie z dnia 29 listopada 2004 roku z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące
zmiany:
1. W § 1 pkt. 3 zmienia się i otrzymuje brzmienie: „3) Ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi
zmianami)”,
2. W § 1 pkt. 4 zmienia się i otrzymuje brzmienie: „4) Ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami)”,
3. W § 1 pkt. 8 zmienia się i otrzymuje brzmienie: „8) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157,
poz. 1240)”,
4. W § 3 ust. 1 zmienia się i otrzymuje brzmienie:
„1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
i innych, których celem jest integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w
zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom
tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków
okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym
oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na
podstawie przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej,
osobistej opieki nad długotrwale lub
ciężko chorym członkiem rodziny oraz
wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w
miejscu zamieszkania, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
wsparcia dziennego lub mieszkaniach
chronionych;
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki
i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14) dożywianie dzieci;
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom
bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i
ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
a) pomoc osobom mającym trudności
w przystosowaniu się do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz
przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu
teleinformatycznego;
18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka
pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
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19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
20) opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne określonych w przepisach o
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.”
5. W § 3 ust. 2 zmienia się i otrzymuje brzmienie:
„2. Do zadań własnych gminy należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na
ekonomiczne usamodzielnienie w formie
zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu
pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych;
5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach
pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.”
6. W § 5 ust. 1 zmienia się i otrzymuje brzmienie:
„1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez
gminę należy:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia
osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt

Poz. 2031

tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.”
7. W § 6 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:
„3. Zadania określone w ustawie z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.
1362 z późniejszymi zmianami) tj:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia
osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt
tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.”
§ 2. Pozostałe zapisy Statutu nie ulegają
zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków i Kierownikowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie.
§ 4. Załącznikiem do niniejszej Uchwały
jest tekst jednolity Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sobkowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Krzysztof Karoń
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Załącznik do Uchwały nr XLVIII/237/2010
Rady Gminy w Sobkowie
z dnia 25 maja 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLI/158/2010
RADY GMINY W WOJCIECHOWICACH
z dnia 2 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie 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. 165 i art. 188 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Dokonuje się zmian kwot dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2010 w szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Ustala się deficyt budżetu gminy w 2010 roku
w wysokości 2.166.610 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.166.610 zł.
Przychody budżetu w kwocie 2.656.302 zł,
rozchody w wysokości 489.692 zł wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu – w kwocie 2.166.610 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek w kwocie 233.692 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Wojciechowice
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały
powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Budżetu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady:
Józef Sobieraj
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/158/2010
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 2 czerwca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLI/158/2010
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 2 czerwca 2010 r.

2032
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UCHWAŁA NR 38/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 2 czerwca 2010 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie następującym:
Przewodniczący: - Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Iwona Kudła (sprawozdawca), Joanna Marczewska, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki, Zbigniew
Rękas
na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577
z późn. zm.) i art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w wyniku badania
Uchwały Nr XXXVII/285/10 Rady Gminy Klimontów z dnia 28 kwietnia 2010 r, w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej

postanawia
stwierdzić w części nieważność Uchwały
Nr XXXVII/285/10 Rady Gminy Klimontów z dnia
28 kwietnia 2010 r, w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej tj.
- § 8 pkt 1 lit. b tiret drugie z powodu naruszenia art. 235 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240),
- § 8 pkt 2 lit. a z powodu naruszenia art. 236
ust 3 pkt 1 lit. b i pkt 4 w/w ustawy o finansach publicznych.

Uzasadnienie
Uchwała Nr XXXVII/285/10 Rady Gminy Klimontów z dnia 28 kwietnia 2010 r, w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu w dniu
6 maja 2010 roku. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55,
poz. 577 z późn. zm.) została objęta postępowaniem nadzorczym, w wyniku którego stwierdzono, że Rada Gminy Klimontów w § 8 pkt 1 lit b
tiret drugie badanej uchwały określiła że projekt
uchwały budżetowej obejmuje zestawienie tabelaryczne prognozowanych dochodów budżetu
według źródeł ich pozyskania sklasyfikowanych
do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
budżetowej w podziale na dochody majątkowe
w tym w szczególności na dotacje na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie. Uregulowanie takie narusza art. 235 ust 3
ustawy o finansach publicznych zgodnie z którym do dochodów majątkowych zalicza się; dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności. Powyżej wskazany przepis
nie określa że dochodem majątkowym jest dotacja na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie. Zgodnie natomiast

z art. 235 ust 2 ustawy o finansach publicznych
dochody nie będące dochodami majątkowi stanowią dochody bieżące.
W § 8 pkt 2 lit. a uchwały Rada Gminy wskazała
natomiast że projekt uchwały budżetowej obejmuje zestawienia tabelaryczne projektowanych
wydatków budżetu gminy z wyodrębnieniem;
wydatków bieżących w tym w szczególności;
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- dotacji na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatków na obsługę długu,
- wydatków na realizacja zadań określonych w
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez gminę.
Uregulowanie takie narusza art. 236 ust 3 pkt 1
lit. b i pkt 4 ustawy o finansach publicznych
zgodnie z którym, w planie wydatków bieżących
budżetu jednostki samorządu terytorialnego
wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na wydatki
jednostek budżetowych w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych oraz wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jednostki
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samorządu terytorialnego. Brak wyszczególnienia takich wydatków może doprowadzić, iż w
budżecie nie będą zaplanowane środki na reali-
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zację wydatków wskazanych w ustawie o finansach publicznych.
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło
jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje
skarga za pośrednictwem Regionalnej Izby Ob-

rachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Kielcach w terminie
30 dni od dnia doręczenia.

2033

Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa

2034
2034

UCHWAŁA NR 40/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 9 czerwca 2010 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła, Joanna
Marczewska – sprawozdawca, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas.
na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku
z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
i art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142

poz. 1591 z późn. zm.) w wyniku badania uchwały
Nr XV/114/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w
sprawie szczegółowości planu dochodów i wydatków budżetu MZWiK w Kielcach.
postanawia
stwierdzić nieważność badanej uchwały w całości z powodu naruszenia art. 235 ust. 4 oraz
art. 236 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 ze zm.)

Uzasadnienie
Uchwała Nr XV/114/2010 z dnia 30 kwietnia
2010 r. w sprawie szczegółowości planu dochodów i wydatków budżetu MZWiK w Kielcach
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w dniu 14 maja 2010 roku. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych wymieniona uchwała
została objęta postępowaniem nadzorczym.
Kolegium Izby w wyniku badania przedmiotowej
uchwały stwierdziło, co następuje:
Szczegółowość dochodów i wydatków budżetowych nie może być mniejsza, niż ta która wynika
z przepisów art. 235 i 236 ustawy o finansach
publicznych. Art. 234 ustawy o finansach publicznych stanowi, że uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w
sprawie trybu prac nad projektem uchwały bu-

dżetowej określa w szczególności wymaganą
szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa z dnia 29 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych w zakresie
art. 234-236 obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku.
Projekty budżetów na 2010 rok opracowywane
były w czasie obowiązywania ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Zgromadzenie Związku podjęło badaną uchwałę
na podstawie art. 235 ust. 4 oraz 236 ust. 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych. Zgodnie z wymienionymi powyżej
przepisami ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu
dochodów i wydatków budżetu niż szczegółowość określona w ustawie o finansach publicz-
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nych. Zgromadzenie Międzygminnego Związku
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach podjęło
przedmiotową uchwałę nie zawierając w niej
jednak określenia szczegółowości planu dochodów i wydatków budżetu a zatem należy uznać,
iż szczegółowość budżetu MZWiK pozostaje
określona przepisami ustawy o finansach publicznych. Powtarzanie regulacji ustawowych
jest niezgodne z zasadami techniki prawodaw-

Poz. 2034

czej. Zgodnie z § 137 załącznika do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908) w uchwale i zarządzeniu nie powtarza się przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń.
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło
jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje w
terminie 30 dni od dnia doręczenia skarga do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Kielcach za pośrednictwem Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach.

2034

Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa

• 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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