DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 27 lipca 2010 r.

Nr 221

TREŚĆ:
Poz.:
U C H W A Ł Y :
2171
2172
2173

2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182

2183

2184
2185

2186

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–

–

nr VI/30/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok...............................................................

17630

nr VI/32/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok...............................................................

17646

nr VI/35/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany
Uchwały Rady Gminy w Brodach Nr XI/84/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.............................................................

17649

nr VII/36/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok..........................................................

17649

nr VII/38/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r..............................................................

17653

nr VII/39/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r...............................................................

17654

nr LXVIII/506/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty...............................

17660

nr LXVIII/507/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2010 rok.......................................................................................

17661

nr LXVIII/508/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2010r............................................................................................

17668

nr LXVIII/509/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2010 rok.......................................................................................

17668

nr LXIX/512/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2010 rok.......................................................................................

17675

nr LXIX/513/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprostowania do uchwały Nr LXVIII/506/10 z dnia 08 czerwca 2010 r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenie jego spłaty...............................

17676

nr LXIX/514/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprostowania do uchwały nr LXVIII/507/10 z dnia 08 czerwca 2010 r w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2010r............................................................................................

17676

nr LXX/518/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2010 rok.......................................................................................

17677

nr XLII/291/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
uchwalenia zmiany nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Nagłowice............................................................................................................

17684

nr XLVI/307/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice....................................................

17692

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221
2187

2188
2189

–

–
–

– 17630 –

Poz. 2171

nr XLVI/309/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi Łowinia - Deszno do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia
jej przebiegu....................................................................................................................

17693

nr XLVI/310/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.........

17694

nr XLVI/311/2010 Rady Gminy Naglowice z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2010r................................................................................

17696

Z A R Z Ą D Z E N I A :
2190
2191

–
–

nr 36/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2010 rok...........................................................................

17701

nr 40/1/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2010 rok...........................................................................

17702

2171
2171

UCHWAŁA NR VI/30/2010
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9
lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
w związku z art. 166 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt. 10
lit. a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.
2104 ze zm.) oraz w związku z art. 212 ust. 1
pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt. 1,
art. 235 ust.1, 2 i 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4,
art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.
Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Brodach
uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie gminy na rok 2010 dokonuje się następujących zmian w zakresie zadań
własnych:
1) Zwiększa się plan przychodów budżetu
o kwotę ................................- 3.565.977 zł
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym, o kwotę
.............................................................................
........................ - 3.000.000 zł
§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, o kwotę ............ - 565.977 zł
2) Zmniejsza się plan przychodów budżetu
§ 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, o kwotę ........................
................................ - 3. 490.000 zł

3) Zwiększa się plan dochodów budżetowych
o kwotę ......................... - 4.746.339 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, o kwotę
............................................. - 3.815.940 zł
rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi, § 6207 o kwotę ...............
............................................................................
- 3.000.000 zł
rozdział 01041 - Program rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013, § 6207 o kwotę
.............................................................................
.............. - 815.940 zł
w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział
60016 - Drogi publiczne gminne, § 6207
o kwotę ............................................................
.............................. - 671.323 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę
.............................................................................
......................... - 14.440 zł
w tym: § 0960 o kwotę - 3.400 zł
§ 6300 o kwotę - 11.040 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała
działalność, o kwotę .........................................
.............................................. - 224.186 zł
w tym: § 2009 o kwotę - 11.271 zł
§ 2007 o kwotę - 212.915 zł
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w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
§ 0690 o kwotę .............................................
..................................................... - 450 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie,
orkiestry, chóry i kapele, § 2710 o kwotę
......................................................... - 20.000 zł
4) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych
o kwotę ...................... - 4.634.450 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, o kwotę
............................................. - 3.815.940 zł
rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6298 o kwotę ..............................
............................................................. - 3.000.000 zł
rozdział 01041 - Program rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013, § 6298 o kwotę ......................
..................................................................... - 815.940 zł
w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział
60016 - Drogi publiczne gminne, § 6298
o kwotę ..........................................................
................................ - 818.510 zł
5) Zwiększa się plan wydatków budżetowych
o kwotę ........................ - 4.653.842 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, o kwotę
............................................ - 3.106.591 zł
rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi, § 6057 o kwotę ...........................
................................................................ - 3.000.000 zł
z przeznaczeniem na budowę kanalizacji
w miejscowości Brody ul. Szkolna, Piaskowa
i Akacjowa, rozdział 01041 - Program rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013, § 6057
o kwotę ............................................................
............................... - 106.591 zł
z przeznaczeniem na realizację Projektów: budowa osłony śmietnika przy Publicznym
Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Krynkach - 3.320 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Styków - Jabłonna - 18.443 zł;
- budowa sanitariatów w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynkach 27.541 zł;
- budowa ogrodzenia boiska sportowego
w Adamowie - 57.287 zł;
w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział
60016 - Drogi publiczne gminne, o kwotę
.............................................................................
......................... - 1.115.471 zł
w tym: § 4300 o kwotę - 50.000 zł
§ 6059 o kwotę - 394.148 zł
§ 6057 o kwotę - 671.323 zł
z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.:
Rozbudowa drogi w miejscowości Ruda - ulica Duża w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, § 6050

Poz. 2171
o kwotę .............................................................
................................... - 10.000 zł
z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.:
E-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury
informatycznej JST (2008-2012), w dziale 801
- Oświata i wychowanie, o kwotę
............................................. - 133.029 zł rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę
............................................. - 20.200 zł
w tym: § 4170 o kwotę . - 1.800 zł
§ 4210 o kwotę - 4.600 zł
§ 4240 o kwotę - 3.000 zł
§ 6060 o kwotę - 13.800 zł z przeznaczeniem
na zadanie: utworzenie miejsca rekreacji i integracji dla dzieci z miejscowości Dziurów,
rozdział 80106 - Inne formy wychowania
przedszkolnego, § 2540 o kwotę ... - 40.500 zł
z przeznaczeniem dla Niepublicznego Punktu
Przedszkolnego w Rudzie rozdział 80195 - Pozostała działalność, § 4810 o kwotę
................................. - 66.329 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
o kwotę ..............................................................
.......................................... - 18.263 zł
w tym: § 4210 o kwotę - 8.263 zł
§ 4300 o kwotę - 10.000 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała
działalność, o kwotę ........................................
............................................... - 230.488 zł
w tym: § 3119 o kwotę - 6.302 zł
§ 4017 o kwotę - 58.917 zł
§ 4019 o kwotę - 3.119 zł
§ 4047 o kwotę - 1.586 zł
§ 4049 o kwotę - 84 zł
§ 4117 o kwotę - 9.517 zł
§ 4119 o kwotę - 504 zł
§ 4177 o kwotę - 27.732 zł
§ 4179 o kwotę - 1.468 zł
§ 4127 o kwotę - 1.482 zł
§ 4129 o kwotę - 79 zł
§ 4217 o kwotę - 10.142 zł
§ 4219 o kwotę - 536 zł
§ 4307 o kwotę - 101.924 zł
§ 4309 o kwotę - 5.396 zł
§ 4747 o kwotę - 760 zł
§ 4749 o kwotę - 40 zł
§ 4757 o kwotę - 855 zł
§ 4759 o kwotę - 45 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4260 o kwotę ...................
........................................................ - 10.000 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, o kwotę ............... - 33.000 zł
rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry
i kapele, § 4210 o kwotę ......... - 25.000 zł
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rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4260 o kwotę - 8.000 zł
6) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych
o kwotę ........................ - 4.465.976 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, o kwotę
............................................ - 3.106.591 zł
rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi, § 6058 o kwotę ..............................
............................................................. - 3.000.000 zł
z Projektu pn.: budowa kanalizacji w miejscowości Brody ul. Szkolna, Piaskowa i Akacjowa, rozdział 01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, § 6058 o kwotę
.............................................................................
.............. - 106.591 zł
z Projektów: - budowa osłony śmietnika przy
Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Krynkach - 3.320 zł;
budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Styków - Jabłonna - 18.443 zł;
budowa sanitariatów w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynkach 27.541 zł
budowa ogrodzenia boiska sportowego
w Adamowie - 57.287 zł;
w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział
60016 - Drogi publiczne gminne, o kwotę
.............................................................................
........................... - 1.310.783 zł
w tym: § 6058 o kwotę - 818.510 zł
§ 6059 o kwotę - 492.273 zł
z Projektu pn.: Rozbudowa drogi w miejscowości Ruda - ulica Duża w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę .......................
....................... - 42.300 zł
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 4010
o kwotę ................................... - 1.800 zł
rozdział 80104 - Przedszkola, § 2540 o kwotę
................................................ - 40.500 zł
z dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Rudzie, w dziale 852 - Pomoc
społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 3110 o kwotę ..................................
.......................................................... - 6.302 zł
§ 2. W uchwale Nr XI/86/2009 Rady Gminy
w Brodach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Brody na 2010 rok
zmienia się treść:
1) 1. § 3 który otrzymuje nowe brzmienie:
„1). Deficyt budżetu gminy w wysokości 101.110 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z wolnych
środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy
wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych.
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2). Przychody budżetu w wysokości
3.675.327 zł, rozchody w wysokości
3.574.217 zł”.
2) 2. § 11 który otrzymuje nowe brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz kredytów i
pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu
budżetu - w kwocie 3.106.591 zł,
w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i
kredytów - w kwocie 3.574.217 zł,
w tym pożyczki zaciągane w związku z
umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie
1.124.217 zł”
3) 3. § 13 który otrzymuje nowe brzmienie:
„Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz
emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.106.591 zł, w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej
z podmiotem dysponującym środkami
pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej,
2) zaciągania kredytów do kwoty 3.000.000 zł
na:
- zadanie majątkowe określone w załączniki Nr 1 do niniejszej uchwały w
kwocie 2.000.000 zł, w związku z
umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi
z budżetu Unii Europejskiej:
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych w kwocie 1.000.000 zł,
3) zabezpieczenia zaciąganego kredytu w
2010r. wekslem własnym in blanco
wraz z deklaracją wekslową,
4) spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i
kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych do kwoty 3.574.217 zł w tym
pożyczki zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu
Unii Europejskiej w kwocie 1.124.217 zł,
5) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

6)

7)
8)

9)

– 17633 –

Poz. 2171

-

Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2010 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
Nr 4a „Wydatki majątkowe na programy i
projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych
źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” otrzymuje nowe brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały,
dodaje się załącznik Nr 4b „Wydatki bieżące
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w
2010r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
Nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2010r.”
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
dodaje się załącznik Nr 14 „Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.”
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej
uchwały.

Europejskiej lub bezzwrotnych środków
zagranicznych do wysokości określonej
w załączniku nr 3 i nr 4, b) z tytułu
umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla
apewnienia ciągłości działania Gminy i
termin zapłaty upływa w 2011 roku
dokonywania zmian w planie wydatków
w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz
zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
dokonywania zmian w wydatkach na
zadania inwestycyjne roczne w ramach
paragrafu,
przekazania kierownikom jednostek budżetowych,
zakładów
budżetowych
uprawnień do zaciągania zobowiązań z
tytułu umów, których realizacja w roku
następnym (2011) jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku
następnym (2011),
lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy".

§ 3. Po dokonanych zmianach w budżecie
gminy na 2010 r. załączniki do uchwały
Nr XI/86/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia
30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Brody na 2010 rok:
- Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.”
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

-

-

-

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż Jerzy Stąporek
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr VI/30/2010
Rady Gminy w Brodach
z dnia 28 maja 2010 r.
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Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
w zł
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

Planowane wydatki budżetowe na realizację
Wydatki
zadań programu w latach 2011-2012
w roku
budżetowym
Razem 2011
2011 rok
2012 rok
2010
-2012
230.488
6.302
11.271
212.915
6.278.858
2.907.300
2.907.300
2.500.944
1.159.918
1.159.918
3.777.914
1.747.382
1.747.382
6.509.346
2.907.300
2.907.300
2.507.246
1.159.918
1.159.918
11.271
3.990.829
1.747.382
1.747.382
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Przychody i rozchody budżetu w 2010r.
w złotych
Lp.

Treść

1
2
Przychody ogółem:
1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
2 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
Rozchody ogółem:
1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej
2 Wykup innych papierów wartościowych
3 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Klasyfikacja
§
3

Kwota

963

4
3675327
3000000
675327
3574217
1124217

982
992

2200000
250000

952
955
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Dotacje podmiotowe w 2010 r.
w złotych
Lp. Dział
1
2

Rozdział
3

Nazwa instytucji
4
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych - JEDNOSTKI OŚWIATOWE
Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi
RUDNIK ul. Ostrowiecka 42

1.

801

80101

2.

801

80101

3.

801

80101

4.

801

80101

5.

801

80103

Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi
RUDNIK ul. Ostrowiecka 42

6.

801

80103

Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła
w STAWIE KUNOWSKIM Ul. Szkolna 6

7.

801

80103

Stowarzyszenie Oświatowe
w LIPIU ul Starachowicka 84

8

801

80103

Publiczna Szkoła Podstawowa w RUDZIE
ul. Widok 1

9

801

80104

10.

801

80106

11.

801

80113

Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła
w STAWIE KUNOWSKIM Ul. Szkolna 6
Stowarzyszenie Oświatowe Nasza Szkoła
w LIPIU ul Starachowicka 84
Publiczna Szkoła Podstawowa w RUDZIE ul.
Widok 1
razem rozdział 80101

Nasza

Szkoła

razem rozdział 80103
Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła
w STAWIE KUNOWSKIM Ul. Szkolna 6
razem rozdział 80104
Publiczna Szkoła Podstawowa w RUDZIE
ul. Widok 1
razem rozdział 80106
Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła
w STAWIE KUNOWSKIM Ul. Szkolna 6
razem rozdział 80113
razem dział 801
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - INSTYTUCJE KULTURY

12.

921

92109

Centrum Kultury i Aktywności
w BRODACH ul. Starachowicka 9

Lokalnej

razem rozdział 92109

13.

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna w BRODACH ul.
Radomska 34
razem rozdział 92116
razem dział 921
Ogółem

Kwota dotacji
5

Przeznaczenie dotacji
6

Finansowanie zadań publicznej szkoły
podstawowej w Rudniku Kl. I-VI
Finansowanie zadań publicznej szkoły
435.313 podstawowej w Stawie Kunowskim
Kl. I-VI
Finansowanie zadań publicznej szkoły
182.090
podstawowej w Lipiu Kl. I-VI
Finansowanie zadań publicznej szkoły
152.501
podstawowej w Rudzie Kl. I-III
961.781
Finansowanie zadań oddziału przed22.250 szkolnego w publicznej szkole podstawowej w Rudniku
Finansowanie zadań oddziału przed53.400 szkolnego w publicznej szkole podstawowej w Stawie Kunowskim
Finansowanie zadań oddziału przed37.083 szkolnego w publicznej szkole podstawowej w Lipiu
Finansowanie zadań oddziału przed38.567 szkolnego w publicznej szkole podstawowej w Rudzie
151.300
Dofinansowanie
niepublicznego
40.500
przedszkola w Stawie Kunowskim
40.500
Dofinansowanie
niepublicznego
40.500
punktu przedszkolnego w Rudzie
81.000
Finansowanie dowozu uczniów do
10.040 Publicznej Szkoły Podstawowej w
Stawie Kunowskim
10.040
1.204.121
191.877

Pokrycie kosztów działalności Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w
Brodach (art.. 32 ust. 3 ustawy z dnia
386.500
25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
386.500
Pokrycie kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach
(art.. 32 ust. 3 ustawy z dnia
195.000
25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
195.000
581.500
1.785.621

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17645 –

Poz. 2171
Załącznik nr 8
do Uchwały nr VI/30/2010
Rady Gminy w Brodach
z dnia 28 maja 2010 r.

2171

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17646 –

Poz. 2172

2172
2172

UCHWAŁA NR VI/32/2010
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212
ust. 1 pkt. 2, art. 214 ust. 1, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240)
Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie gminy na rok 2010 dokonuje się następujących zmian w zakresie zadań
własnych:
1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych
o kwotę .................................... - 10.000 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział
85111 - Szpitale ogólne,
§ 6300 o kwotę ..............................................
........................................................- 10.000 zł
2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych
o kwotę ................................... - 10.000 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność,
§ 4810 o kwotę ............................................
......................................................... - 10.000 zł

§ 2. Po dokonanych zmianach w budżecie
gminy na 2010 r. załączniki do uchwały
Nr XI/86/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia
30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2010 rok:
- Nr 13 „Dotacje celowe w 2010r.” otrzymuje
nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały,
- Nr 14 „Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.” otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż Jerzy Stąporek
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Dotacje celowe w 2010 roku
w złotych
Lp. Dział Rozdział
1

2

3

1.

851

85154

2.

851

85154

3.

852

85295

4.

852

85295

5.

926

92605

6.

926

92605

7.

926

92605

8.

926

92605

9.

851

85111

Nazwa zadania

Jednostka otrzymująca
dotację
5

4
Dotacje celowe na wydatki bieżące
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Centrum Kultury i Aktywności
Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy
Lokalnej w Brodach ul. StarachoOSP w Brodach i Stykowie
wicka 9
razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację
Stowarzyszenie
Trzeźwościowe
spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i
RODZINA w Brodach
osób dorosłych
Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania
Stowarzyszenie
Trzeźwościowe
produktów żywnościowych dla rodzin i osób w
RODZINA w Brodach
trudnej sytuacji życiowej
Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania
Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank
produktów żywnościowych dla rodzin i osób w
Żywności w Ostrowcu Św.
trudnej sytuacji życiowej
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej poprzez
Stowarzyszenie Sportowe KAprowadzenie szkolenia sportowego młodzieży, osób
MIENNA w Brodach ul. Starachodorosłych oraz udział zespołów w rozgrywkach piłki
wicka 9
nożnej
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej poprzez
organizowanie zawodów piłki nożnej na terenie Stowarzyszenie Sportowe "Czarni
gminy Brody, wraz z niezbędnym przygotowaniem Ruda" w Rudzie ul. Widok 5
obiektu sportowego
Stowarzyszenie
Ludowy
Klub
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalBiegacza „RUDNIK” w Rudniku
ność szkoleniowa w dziedzinie lekkoatletyki
ul. Ostrowiecka 27
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działal- Polski Związek Wędkarski Oddział
ność szkoleniowa w dziedzinie wędkarstwa
w Kielcach ul. Warszawska 34a/31
razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dotacje celowe na wydatki majątkowe
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Dofinansowanie do zakupu aparatu do hemofiltracji
dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Powiat Starachowicki
Starachowicach
razem dotacje celowe na wydatki majątkowe
dla jednostek sektora finansów publicznych
Ogółem

Kwota
dotacji
5

78.500
78.500

10.000
1.500
2.000

36.000

1.500

9.500
3.000
63.500

10.000
10.000
152.000
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2173
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UCHWAŁA NR VI/35/2010
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Brodach Nr XI/84/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2002
Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 41 ust. 2
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października
1982r. (j.t. Dz. U. Nr 70, poz. 473 z 2007r. z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Brodach
uchwala co następuje:

holowych na rok 2010 będącym załącznikiem do ww. Gminnego Programu dodaje
się pkt 10, w brzmieniu: „Spektakle i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
z terenu gm. Brody – 18 263 zł”,
2) 1) wyrazy „Razem – 125 000 zł” zastępuje się
wyrazami „Razem – 143 263 zł”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Rady
Gminy w Brodach Nr XI/84/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:
1) 1) w Preliminarzu wydatków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż Jerzy Stąporek
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UCHWAŁA NR VII/36/2010
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9
lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
w związku z art. 166 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt. 10
lit. a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.
2104 ze zm.) oraz w związku z art. 212 ust. 1
pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 235 ust. 1,
2 i 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 258 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze
zm.) Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie gminy na rok 2010 dokonuje się następujących zmian w zakresie zadań
własnych:

1) Zmniejsza się plan przychodów budżetu
o kwotę ................................ - 1.000.000 zł
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym, o kwotę
............................................................................
............................... - 1.000.000 zł
2) Zmniejsza się plan rozchodów budżetu § 982
- Wykup innych papierów wartościowych,
o kwotę ..........................................................
........................ - 750.000 zł
3) Zwiększa się plan dochodów budżetowych
o kwotę ................................ - 115.000 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem, rozdział
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności cywilno
prawnych, podatków i opłat lokalnych od
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osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 2680 o kwotę ...........................
.......................................................................... 64.954 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,
§ 0830 o kwotę ................................................
............................................... - 50.046 zł
4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ............................ - 135.000 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego,
rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego, § 8110 o kwotę
..... - 135.000 zł
§ 2. W uchwale Nr XI/86/2009 Rady Gminy
w Brodach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Brody na 2010 rok
zmienia się treść:
1) § 3 który otrzymuje nowe brzmienie: „
1). Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 148.890 zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych.
2). Przychody budżetu w wysokości
2.675.327 zł, rozchody w wysokości
2.824.217 zł”.
2) § 11 który otrzymuje nowe brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu
budżetu - w kwocie 3.106.591 zł, w związku z umową zawartą z podmiotem
dysponującym środkami pochodzącymi
z budżetu Unii Europejskiej
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.000.000 zł,
w tym pożyczki zaciągane w związku
z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu
Unii Europejskiej - w kwocie 715.000 zł”.
3) § 13 który otrzymuje nowe brzmienie:
„Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
3.106.591 zł, w związku ze środkami
określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej:
2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie

Poz. 2174

3)

4)

5)
6)

7)

2.000.000 zł w tym pożyczki zaciągane w
związku z umową zawartą z podmiotem
dysponującym środkami pochodzącymi
z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie
715.000 zł
zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych
środków zagranicznych do wysokości
określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w
roku następnym (2011) jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku
dokonywania zmian w planie wydatków
w ramach działów klasyfikacji budżetowej
z wyłączeniem zwiększania planowanych
wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin
zapłaty upływa w roku następnym (2011),
lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy”.

§ 3. Po dokonanych zmianach w budżecie
gminy na 2010 r. załączniki do uchwały Nr XI/86/2009
Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na
2010 rok: - Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach 2010-2012”
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2010r.”
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż Jerzy Stąporek

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17651 –

Poz. 2174
Załącznik nr 1
do Uchwały nr VII/36/2010
Rady Gminy w Brodach
z dnia 25 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17652 –

Poz. 2174

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17653 –

Poz. 2174,2175
Załącznik nr 2
do Uchwały nr VII/36/2010
Rady Gminy w Brodach
z dnia 25 czerwca 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.
w złotych
Lp.

Treść

1

2

Klasyfikacja
§
3

Przychody ogółem:

Kwota
4
2 675 327,00

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

2 000 000,00

2

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

955

675 327,00

Rozchody ogółem:

2 824 217,00

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

963

1 124 217,00

2

Wykup innych papierów wartościowych

982

1 450 000,00

3

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

250 000,00

2174

2175
2175

UCHWAŁA NR VII/38/2010
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 214
pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.
1240 ze zm.) Rada Gminy w Brodach uchwala
co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów rachunku dochodów własnych w dziele 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 0830 o kwotę ........................................
- 2.000 zł w jednostce budżetowej Publiczne
Gimnazjum w Krynkach,
2. Zwiększa się plan wydatków rachunku
dochodów własnych w dziele 801 - Oświata
i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4300
o kwotę ........................................- 8.000 zł w jednostce budżetowej Publiczne Gimnazjum w
Krynkach,

3. Zmniejsza się plan wydatków rachunku
dochodów własnych w dziele 801 - Oświata
i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4240
o kwotę ........................................ - 6.000 zł
w jednostce budżetowej Publiczne Gimnazjum
w Krynkach,
§ 2. Po dokonanych zmianach w budżecie
gminy na 2010r. załącznik Nr 9 do uchwały
Nr XI/86/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia
30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2010 rok otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż Jerzy Stąporek

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17654 –

Poz. 2175,2176
Załącznik nr 1
do Uchwały nr VII/38/2010
Rady Gminy w Brodach
z dnia 25 czerwca 2010 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2010 rok
801
80110
80101
801
80110
80101
801
80110
80101
801
80110
80101

Stan środków obrotowych na początek roku
Oświata i wychowanie
Gimnazja
Szkoły podstawowe
Stan środków obrotowych na koniec roku
Oświata i wychowanie
Gimnazja
Szkoły podstawowe
Przychody
Oświata i wychowanie
Gimnazja
Szkoły podstawowe
Koszty
Oświata i wychowanie
Gimnazja
Szkoły podstawowe

602,00
602,00
200,00
402,00
602,00
602,00
200,00
402,00
281 000,00
281 000,00
165 000,00
116 000,00
281 000,00
281 000,00
165 000,00
116 000,00

2175

2176
2176

UCHWAŁA NR VII/39/2010
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212
ust. 1 pkt. 1, 2 art. 214 ust. 1, art. 235 ust. 1 i 2,
art. 236 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.
Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie gminy na rok 2010 dokonuje się następujących zmian:
I. w zakresie zadań przyjętych do realizacji na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ........................... - 126.340 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział
85295 - Pozostała działalność,
§ 2023 o kwotę ............................................
................................................ - 126.340 zł

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ........................... - 126.340 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział
85295 - Pozostała działalność, o kwotę
......................................................................
................................... - 126.340 zł w tym:
§ 2803 o kwotę - 40.800 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kultury i Aktywności
Lokalnej w Brodach, § 2823 o kwotę 65.447 zł
z przeznaczeniem dla:
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu prowadzonej przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nasza Szkoła”
w Lipiu - 30.000 zł,
- Stowarzyszenia Ludowy Klub Biegacza „RUDNIK” w Rudniku
- 12.455 zł, - Stowarzyszenia Trzeźwościowego „RODZINA” w Brodach 22.992 zł
. § 4303 o kwotę - 20.093 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17655 –

II. własnych:
3) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ........................... - 6.589 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie,
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,
§ 4170 o kwotę .......................................
.......................................................... - 2.000 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska, § 6050 o kwotę .............
......................................................................
.............. - 4.589 zł z przeznaczeniem na
zadanie pn. Ogrodzenie przepompowni
ścieków w miejscowości Kuczów,
4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych
o kwotę ............................. - 6.589 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie,
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,
§ 4010 o kwotę .................................................
................................................ - 2.000 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

Poz. 2176
§ 4300 o kwotę ..........................................
....................................................... - 4.589 zł

§ 2. Po dokonanych zmianach w budżecie
gminy na 2010 r. załączniki do uchwały
Nr XI/86/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia
30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2010 rok:
- Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.”
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2010”
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- Nr 13 „Dotacje celowe w 2010” otrzymuje
nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały,
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż Jerzy Stąporek

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17656 –

Poz. 2176
Załącznik nr 1
do Uchwały nr VII/39/2010
Rady Gminy w Brodach
z dnia 25 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17657 –

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17658 –

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17659 –

Poz. 2176
Załącznik nr 2
do Uchwały nr VII/39/2010
Rady Gminy w Brodach
z dnia 25 czerwca 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2010 r.
w złotych
Dział

Rozdział

1
710
852

§

2
3
71035
2020
85295
2023
Ogółem

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem

4
2.000
167.672

5
2.000
167.672
169.672

z tego:
w tym:
Wydatki
bieżące
6
2.000
167.672
169.672

wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodzeń
7
-

dotacje

pozostałe

Wydatki
majątkowe

8
106.247
106.247

9
2.000
41.332
63.425

10
-

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VII/39/2010
Rady Gminy w Brodach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
Dotacje celowe w 2010 roku
w złotych
Lp. Dział
1

2

Rozdział
3

Nazwa zadania

Jednostka otrzymująca
dotację

Kwota
dotacji

4

5

5

Dotacje celowe na wydatki bieżące
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1.

2.

851

852

85154

Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej
przy OSP w Brodach i Stykowie
w Brodach ul. Radomska 34

78.500

85295

Zapobieganie patologii społecznej wśród
dzieci i młodziezy - rozwój zainteresowań Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej
i pasji dzieci i młodzieży jako forma edukacji w Brodach ul. Rdomska 34
i aktywizacji

27.000

6.800

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej
w Brodach ul. Radomska 34

7.000

3.

852

85295

Zapobieganie patologii społecznej wśród
dzieci i młodziezy - rozwój zainteresowań Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej
i pasji dzieci i młodzieży jako forma edukacji w Brodach ul. Rdomska 34
i aktywizacji

4.

852

85295

Usługi dla osób starszych
razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla
jednostek sektora finansów publicznych

119.300

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez orStowarzyszenie Trzeźwościowe RODZINA
ganizację spotkań profilaktycznych dla dzieci,
w Brodach
młodzieży i osób dorosłych

6.

852

85295

Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydaStowarzyszenie Trzeźwościowe RODZINA
wania produktów żywnościowych dla rodzin
w Brodach
i osób w trudnej sytuacji życiowej

1.500

7.

852

85295

Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydaStowarzyszenie
Świętokrzyski
wania produktów żywnościowych dla rodzin
Żywności w Ostrowcu Św.
i osób w trudnej sytuacji życiowej

2.000

Bank

10.000

8.

852

85295

Zapobieganie patologii społecznej wśród
dzieci i młodziezy - obóz profilaktyczno - terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych wykluczeniem społecznym - profilaktyka przeciwalkoholowa

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu
prowadzona
przez
Stowarzyszenie
Oswiatowe „Nasza Szkoła” w Lipiu ul
Starachowicka 84

30.000

9.

852

85295

Zapobieganie patologii społecznej wśród
Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza
dzieci i młodziezy - rozwój zainteresowań i
„RUDNIK” w Rudniku ul. Ostrowiecka 27
pasji dzieci i młodzieży jako forma edukacji i

12.455

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17660 –

Poz. 2176,2177

aktywizacji
10.

852

85295

Organizowanie różnych form wypoczynku i
Stowarzyszenie Trzeźwościowe RODZINA
rekreacji - spotkania integracyjne dla mieszw Brodach
kańców sąsiadujących ze sobą sołectw

22.992

11.

926

92605

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej
poprzez prowadzenie szkolenia sportowego Stowarzyszenie Sportowe KAMIENNA w
młodzieży, osób dorosłych oraz udział zespo- Brodach ul. Starachowicka 9
łów w rozgrywkach piłki nożnej

36.000

1.500

12.

926

92605

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej
poprzez organizowanie zawodów piłki nożnej Stowarzyszenie Sportowe „Czarni Ruda”
na terenie gminy Brody, wraz z niezbędnym w Rudzie ul. Widok 5
przygotowaniem obiektu sportowego

13.

926

92605

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej,
Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza
działalność szkoleniowa w dziedzinie lekko„RUDNIK” w Rudniku ul. Ostrowiecka 27
atletyki

9.500

14.

926

92605

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, Polski Związek Wędkarski Oddział w
działalność szkoleniowa w dziedzinie wędkarstwa Kielcach ul. Warszawska 34a/31

3.000

razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla
jednostek spoza sektora finansów publicznych

128.947

razem dotacje celowe na wydatki bieżące

248.247

Dotacje celowe na wydatki majątkowe
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
15.

851

85111

Dofinansowanie do zakupu aparatu do hemofiltracji dla Powiatowego Zakładu Opieki Powiat Starachowicki
Zdrowotnej w Starachowicach

10.000

razem dotacje celowe na wydatki majątkowe
dla jednostek sektora finansów publicznych

10.000

Ogółem

258.247

2176

2177
2177

UCHWAŁA NR LXVIII/506/10
WÓJTA GMINY IWANISKA
z dnia 8 czerwca 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „c”
i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /Tekst jedsnolity Dz. U.
Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm./ oraz
art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansasch publicznych /Dz. U. z 2009r.
Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ w związku z § 10
pkt 3 Uchwały Rady Gminy Nr LXII/470/10 z dnia
20 stycznia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Iwaniska na 2010r. Rada Gminy w Iwaniskach uchwala co następuje:
§ 1. Gmina Iwaniska zaciąga kradyt długoterminowy w wyskosci 742 458,92 zł (słownie:
siedemset czterdzieści dwa tysiące czterysta
pięćdziesiąt osiem złotych 92/100) z przeznaczeniem na spłatę zobowiazań z tytułu wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2177

§ 2. 1. Źródłem spłaty kredytu, o którym
mowa w § 1 będą wpływy z subwencji ogólnej.
2. Całkowita
spłata
kredytu
nastąpi
do
31.12.2019r. 3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu
będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją
wekslową.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjecia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Łucki

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17661 –

Poz. 2178

2178
2178

UCHWAŁA NR LXVIII/507/10
WÓJTA GMINY IWANISKA
z dnia 8 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust.. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.
1591z późn. zm./ oraz art. 211 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ Rada Gminy
w Iwaniskach uchwala co następuje:
§ 1. Dokonać podziału wolnych środków
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 87 019,73 zł
§ 2. Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1
do uchwały.
§ 3. Zwiększa się plan wydatków w budzecie Gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2
do uchwały.
§ 4. Deficyt budżetu po zmianach wynosi
2 128 997,73 zł i zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z: a/ zaciągnietych kredytów w
kwocie 2 000 000 zł, b/ wolnych środków jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikajacych z rozliczeń kre-

dytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
128 997,73 zł
§ 5. Przychody i rozchody budżetu po
zmianach stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 6. Zmienia sie załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr LXII/470/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia
20 stycznia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 4
do uchwały.
§ 7. Zmienia sie załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LXII/470/10 Rady Gminy w Iwaniskach
z dnia 20 stycznia 2010r w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Wojwództwa Świetokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Łucki

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17662 –

Poz. 2178
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXVIII/507/10
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 8 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17663 –

Poz. 2178
Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXVIII/507/10
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 8 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17664 –

Poz. 2178

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17665 –

Poz. 2178
Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXVIII/507/10
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 8 czerwca 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXVIII/507/10
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 8 czerwca 2010 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXVIII/507/10
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 08 czerwca 2010r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
w zł
L.p.
I

II

III

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

Wydatki
w roku
budżetowym
2010
434 024
9 380
55 723,60
368 920,40
5 217 954
2 478 218
2 739 736
5 651 978
2 487 598
55 723,60
3 108 656,40

Planowane wydatki budżetowe na realizację
zadań programu w latach 2010-2012
Razem 20112011
2012
2012
413 474
239 920
653 394
2 200
1 320
3 520
59 821,10
34 668
94 489,10
351 452,90
203 932,00
555 384,90
5 000 000
3 573 426
8 573 426
3 000 000
1 573 426
4 573 426
0
0
2 000 000
2 000 000
4 000 000
5 413 474
3 813 346
9 226 820
3 002 200
1 574 746
4 576 946
59 821,10
34 668
94 489,10
2 351 452,90
2 203 932
4 555 384,90
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Załącznik nr 4a
do Uchwały nr LXVIII/507/10
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 8 czerwca 2010 r.
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UCHWAŁA NR LXVIII/508/10
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 8 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591
z późn. zm./ oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
/Dz. U. nr 157 poz. 1240/ Rada Gminy w Iwaniskach uchwala co następuje:

roczne w 2010 roku 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.

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku
Nr 1 do Uchwały Nr LXV/493/10 Rady Gminy
w Iwaniskach z dnia 31 marca 2010 roku dotyczacego wydatków na zadania inwestycyjne

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Łucki
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXVIII/508/10
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 8 czerwca 2010 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.
w złotych
Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

4
Zakup działki Nr 221 położonej w
obrębie Iwaniska
Zakup programu -fakturowanie wody
Razem:

1

2

3

1

700

70005

2

750

75023

rok
budżetowy
2009
(7+8+9+10)

dochody\
własne
jst

6

7

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
dotacje
kredyty
i środki
i pożyczki
pochodzące
z innych źr.*
8
9

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

Jednostka org.
realizująca zadanie
lub koordynująca
program
11

4 000

4 000

0

Urząd Gminy

10 000
14 000

10 000
14 000

0

Urząd Gminy
x

2179

2180
2180

UCHWAŁA NR LXVIII/509/10
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 8 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591
z późn. zm./ oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U.
Nr 157 poz. 1240/ Rada Gminy w Iwaniskach uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza sie zmiany w załączniku
Nr 1 do uchwały Nr LXVII/502/10 Rady Gminy w
Iwaniskach z dnia 10 maja 2010 roku dotyczącego limitu wydatków na wieloletnie programy

inwestycyjne w latach 2010-2012 z godnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Łucki
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXVIII/509/10
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 8 czerwca 2010 r.
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UCHWAŁA NR LXIX/512/10
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Tekst jednolity Dz. U. Nr. 142 z 2001r. poz. 1591
z późn. zm./, oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U.
Nr. 157 poz. 1240 z późn. zm./ Rada Gminy
w Iwaniskach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2010 rok 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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXIX/512/10
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 28 czerwca 2010 r.
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UCHWAŁA NR LXIX/513/10
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie sprostowania do uchwały Nr LXVIII/506/10 z dnia 08 czerwca 2010 r. dotyczącej zaciągnięcia
kredytu długoterminowego i zabezpieczenie jego spłaty
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591
z późn. zm./, oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U.
Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ Rada Gminy w Iwaniskach uchwala, co następuje:

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega
zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą 08 czerwca 2010r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. Prostuje się tytuł uchwały poprzez
skreślenie wyrazu 'Wójta” a zastąpienie wyrazem „Rady”.

Przewodniczący Rady Gminy Iwaniska:
Ryszard Łucki
2182

2183
2183

UCHWAŁA NR LXIX/514/10
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie sprostowania do uchwały nr LXVIII/507/10 z dnia 08 czerwca 2010 r w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990r. 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 z późn. zm./ Rada Gminy
w Iwaniskach uchwala, co następuje:
§ 1. Prostuje się tytuł uchwały poprzez
skreślenie wyrazu „Wójta” i zastąpienie wyrazem „Rady”.

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega
zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiazującą od 08 czerwca
2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Iwaniska:
Ryszard Łucki
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UCHWAŁA NR LXX/518/10
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591
z późn. zm./ oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U.
Nr 157 poz. 1240/ Rada Gminy w Iwaniskach
uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza
niku Nr 1 do uchwały
Gminy w Iwaniskach z
roku dotyczącego limitu

się zmiany w załączNr LXVIII/509/10 Rady
dnia 08 czerwca 2010
wydatków na wielolet-

nie programy inwestycyjne 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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Poz. 2184
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXX/518/10
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 7 lipca 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/291/2010
RADY GMINY W NAGŁOWICACH
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Nagłowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), art. 3, art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy
z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717

z późniejszymi zmianami) oraz uchwały
Nr XXVI/186/2009 Rady Gminy Nagłowice z dnia
29 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany nr 5, 6, 7 miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Nagłowice.

Rozdział 1
Przepisy ogólne i wprowadzające
§ 1.1. Uchwala się zmianę nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Nagłowice, zwanego dalej zmianą planu.
Obszar objęty zmianą planu obejmuje teren położony w granicy działki nr 74 o powierzchnica.
1,69 ha położonej w miejscowości Cierno żabieniec, wskazany na załączniku graficznym.
2. Niniejsza zmiana planu jest zgodna
z ustaleniami „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Nagłowice”.
3. Celem zmiany planu jest zmiana przeznaczenia terenu oznaczonego, w dotychczas
obowiązującym planie (Uchwała Rady Gminy
Nagłowice nr LIII/295/2006 z dnia 26 października
2006 r.), jako teren usług publicznych na teren
usług komercyjnych, rekreacyjnych.
4. Zmiana planu jest wyrażona w formie
tekstu i rysunku zmiany planu. Tekst stanowi treść niniejszej uchwały. Rysunek jest załącznikiem (graficznym) nr 1 sporządzonym
w skali 1:2000.
5. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) parametrów i wskaźników kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym linii zabudowy i gabarytów obiektów,
a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy;
6) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem
się mas ziemnych;
7) szczegółowych zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości;
8) szczególnych warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
10) stawek procentowych na podstawie których
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy.
6. Następujące elementy rysunku zmiany
planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany
planu, obszaru objętego zmianą planu miejscowego oraz elementami wpisanymi na podstawie
przepisów szczególnych:
1) granice obszaru objętego zmianą planu;
2) obowiązujące linie rozgraniczające tereny
o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenie literowo-cyfrowe określające przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wyznaczonych liniami rozgraniczającymi- w granicach opracowania;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
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7. Następujące elementy rysunku zmiany
planu stanowią informacje oraz propozycje rozwiązań:
1) linie rozgraniczające - poza obszarem opracowania;
2) oznaczenia literowe i cyfrowe - poza obszarem opracowania
8. Z uwagi na istniejące uwarunkowania
nie zachodzi potrzeba dokonania ustaleń zmiany
planu w zakresie:
1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;
9. Informacyjnie na rysunku zmiany planu
zamieszczono ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Nagłowice nr LIII/295/2006 z dnia 26 października
2006 r. obowiązujące w otoczeniu obszaru objętego zmianą planu.
10. Do niniejszej zmiany planu załącza się:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu zmiany planu – załącznik nr 2;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.
11. Załączniki, o których mowa w ust. 4 i 10,
stanowią integralną część uchwały.
§ 2.1. Następujące określenia stosowane w
uchwale oznaczają:
1) zmiana planu – zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Nagłowice uchwalona niniejszą uchwałą;
2) uchwała – niniejsza uchwała Rady Gminy
Nagłowice;
3) ustawa – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.);
4) rysunek zmiany planu – rysunek w skali
1:2000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały, wykonanej z wykorzystaniem urzędowej kopii mapy przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
5) teren elementarny – teren wyodrębniony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi
oznaczony symbolem literowo-cyfrowym;

Poz. 2185

6) obszar – całość lub fragment obszaru objętego zmianą planu obejmujący poszczególne
tereny elementarne mogące leżeć w całości
lub części w jednym lub kilku obszarach;
7) linia rozgraniczająca – linia rozgraniczająca
tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, której przebieg
jest obowiązujący;
8) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczająca maksymalne dopuszczalne przybliżenie usytuowania budynku do drogi lub
granic działki;
9) maksymalna wysokość elewacji – maksymalna dopuszczalna wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przed głównym
wejściem do budynku, do okapu lub krawędzi attyki;
10) maksymalna wysokość zabudowy – maksymalna dopuszczalna wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przed głównym
wejściem do budynku do kalenicy;
11) maksymalna ilość kondygnacji – maksymalna dopuszczalna ilość kondygnacji naziemnych. Za kondygnację naziemną uważa się
również poddasze użytkowe;
12) wskaźnik gęstości zabudowy działki – stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni
działki w granicach jednego terenu elementarnego, wyrażony w procentach. Przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w
stanie wykończonym z wyłączeniem powierzchni obiektów budowlanych lub ich
części nie wystających ponad powierzchnię
terenu oraz powierzchni elementów drugorzędnych np.: schodów, pochylni lub ramp
zewnętrznych, tarasów, daszków, markiz,
występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;
13) powierzchnia biologicznie czynna – powierzchnia nieutwardzona pokryta roślinnością. Do powierzchni biologicznie czynnej zalicza się również 50 % powierzchni pokrytej
płytami perforowanymi z wypełnieniem zielenią oraz 50 % powierzchni tarasów i dachów pokrytych roślinnością;
14) funkcja podstawowa – przeznaczenie terenu
elementarnego ustalone jako dominujące na
całym terenie elementarnym, któremu podporządkowane są inne dopuszczone funkcje.
Funkcja podstawowa jest nadrzędną w stosunku do dopuszczalnej;
15) funkcja dopuszczalna – dopuszczalne dodatkowe przeznaczenie terenu elementarnego
na inne funkcje niż podstawowa, określenie
to może zawierać wskaźnik procentowy
ograniczający maksymalną dopuszczalną
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wielkość powierzchni użytkowej przeznaczonej pod funkcję uzupełniającą w stosunku do
powierzchni użytkowej przeznaczonej pod
funkcję dominującą określoną w granicach
jednej działki budowlanej i w granicach jednego terenu elementarnego;
16) usługi nieuciążliwe - należy przez to rozumieć taki sposób zagospodarowania i użytkowania, który nie powoduje przekroczenia
standardów jakości środowiska określonych
w przepisach odrębnych, a którego ewentualna uciążliwość ogranicza się do granicy
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działki lub terenu, dla którego inwestor posiada tytuł prawny.
17) usługi publiczne – należy przez to rozumieć
funkcjonalne wyodrębnione obszary służące
realizacji interesu publicznego jako zespołu
dążeń i działań uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub
lokalnych społeczności związanych z zagospodarowaniem przestrzennym;
18) usługi komercyjne – usługi inne niż usługi
publiczne;

Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 3. Przeznaczenie terenu
1. W zmianie planu ustala się następujące
funkcje terenu:
1) Funkcja podstawowa terenu U-6 objętego zmianą planu - teren usług komercyjnych, rekreacyjnych;
2) funkcja dopuszczalna inne usługi komercyjne.
2. Podstawową oraz dopuszczalną funkcję terenu elementarnego określają ustalenia
szczegółowe.
3. Realizacja funkcji dopuszczalnej nie może
uniemożliwiać realizacji funkcji podstawowej. Wielkości powierzchni terenów i obiektów zajętych pod funkcję dopuszczalną w
stosunku do powierzchni terenów i obiektów
zajętych pod funkcję podstawową nie ogranicza się.
4. Określone funkcje terenu elementarnego nie
wykluczają możliwości realizacji elementów
infrastruktury technicznej niezbędnych do
obsługi tego terenu lub terenów sąsiednich
na zasadach określonych w ustaleniach
ogólnych i szczegółowych zmiany planu.
§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
1. Ogrodzenia działek znajdujące się od strony
dróg publicznych powinny posiadać wysokość nie większa niż 1,8 m i powyżej wysokości 0,6 m być ażurowe .
2. Zakazuje się budowy od strony drogi publicznej ogrodzeń z prefabrykowanych płyt
betonowych lub tworzyw sztucznych.
3. Nakazuje się wprowadzanie wzdłuż ogrodzeń
od strony dróg nasadzeń krzewów i zieleni
niskiej, jeżeli nie kolidują one z planowanym
uzbrojeniem terenu.
4. Na całym obszarze objętym zmianą planu
zakazuje się umieszczania nośników reklamowych za wyjątkiem informacji dotyczącej
działalności prowadzonej na danej działce

5.

6.
7.

8.

9.

10.

i umieszczonej: na elewacji budynku lub
w linii ogrodzenia przy wejściu na posesję
lub nośników reklamowych wolnostojących
o wymiarach tablicy nie większych niż 3 x 1,5 m;
W przypadku nośników reklamowych wolnostojących wymiary podane w punkcie 4
odnoszą się do maksymalnych dopuszczalnych wymiarów tablicy.
Zakazuje się lokalizacji masztów i wież antenowych i anten o wysokości przekraczającej 3 m.
Zakazuje się lokalizacji instalacji wymagających budowy kominów wolnostojących lub
kominów wbudowanych wypuszczonych
ponad kalenicę lub attykę budynku na wysokość większą niż 1,5 m.
Dopuszcza się lokalizację elementów infrastruktury technicznej służącej obsłudze terenów budowlanych:
- złącza kablowe, skrzynki licznikowe etc.
lokalizować w ogrodzeniach posesji lub
na ścianach budynków.
Nową zabudowę należy kształtować w nawiązaniu do naturalnej rzeźby terenu. Maksymalna dopuszczalna zmiana rzędnej terenu wynosi 1,5 m.
Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków powinny odbywać się z uwzględnieniem następujących warunków:
1) kąt spadku połaci dachowych nad częścią
dobudowywaną lub przebudowywaną
winien być równy kątowi głównej istniejącej połaci dachowej;
2) pokrycie całości dachu powinno być jednakowe materiałowo i kolorystycznie;
3) w przypadku nadbudowy całości budynku należy zachować kąt nachylenia połaci
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
a maksymalna wysokość elewacji i kalenicy również nie może przekroczyć
wartości określonych ustaleniami szczegółowymi;
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4) w przypadku rozbudowy poziomej maksymalna szerokość elewacji oraz gęstość zabudowy nie może przekroczyć wartości dopuszczonych w ustaleniach szczegółowych, natomiast wysokość elewacji musi być zgodna
z wysokością elewacji istniejącego obiektu;
5) w przypadku jednoczesnej nadbudowy i rozbudowy należy zachować wszystkie parametry budynku wg ustaleń szczegółowych.
§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony
środowiska, przyrody oraz krajobrazu kulturowego, w tym ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:
1. Przy projektowaniu i realizacji inwestycji w
obszarze objętym zmianą planu należy zachować warunki wynikające z przepisów
ustawy Prawo Ochrony Środowiska zgodnie
z którymi inwestor jest zobowiązany do
oszczędnego korzystania z terenu (art. 74
ust 1) i do ochrony gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (art. 75 ust. 1).
2. W przypadku występowania drzew i krzewów
w miejscach niezbędnych dla lokalizacji inwestycji, na ich wycięcie lub przesadzenie
wymagane jest oddzielne zezwolenie –
zgodnie z wymogami ustawy o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880).
3. Przyjęte rozwiązania projektowe dla planowanych obiektów powinny zapewniać
ochronę gleby, wód podziemnych i atmosfery przed przedostawaniem się zanieczyszczeń
powstających w trakcie realizacji i eksploatacji obiektów.
4. Całość obszaru objętego zmianą planu jest
położona w granicach Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych nr 409. Planowane na tym
obszarze budownictwo mieszkaniowe, usługowe i inne uwarunkowane jest niedopuszczeniem do pogorszenia jakości wód podziemnych i powierzchniowych. W układzie
docelowym konieczne jest zwodociągowanie
i kanalizacja całości obszaru na zasadach
określonych w par. 10.
5. Zgodnie z rozporządzeniem nr 12/1995 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 września
1995 r. w sprawie ustanowienia obszarów
chronionego krajobrazu w województwie
kieleckim oraz rozporządzeniem nr 89/2005
z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu z późniejszymi zmianami, obszar objęty zmianą planu leży w
granicach Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
6. Zakres i zasady ochrony WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru Chronionego Kra-
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jobrazu zostały określone w rozporządzeniu
wymienionym w ust. 5.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej:
1. Ochronie podlegają istniejące i odkryte w
toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z
przepisami szczególnymi. W przypadku
ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych należy powiadomić
właściwe służby konserwatorskie.
§ 7. Ustalenia dotyczące parametrów i
wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:
1. Nieprzekraczalną linię zabudowy określa
rysunek zmiany planu.
2. Maksymalny procent zabudowy działki, minimalną wielkość powierzchni biologicznie
czynnej, maksymalną ilość kondygnacji,
maksymalną wysokość elewacji, maksymalną wysokość zabudowy, dopuszczalną szerokość elewacji oraz geometrię dachu określają
ustalenia szczegółowe.
3. Ustalenia dotyczące geometrii dachu:
1) Zawarte w ustaleniach szczegółowych
określają układ podstawowych połaci
budynku, nie limitując liczby połaci dachowych, z dopuszczeniem stosowania
lukarn, facjat itp.
2) Ustalenia dotyczące kąta nachylenia dachów nie dotyczą elementów drugorzędnych, takich jak: daszki nad wejściem,
wiaty a także złagodzenia kąta nachylenia
związanego z realizacją okapu lub krzywoliniowych lukarn i świetlików.
3) W przypadku realizacji budynków w granicy działki dopuszcza się realizację dachów jednospadowych o kącie nachylenia do 45°, niezależnie od ustaleń szczegółowych,
§ 8. Ustalenia dotyczące szczegółowych
zasad podziału nieruchomości:
1. Nowe podziały nieruchomości powinny być
prowadzone z zachowaniem następujących
zasad:
1) szerokość pozostałych działek uzyskanych
w wyniku podziału winna być nie mniejsza niż 60 m a ich powierzchnia nie
mniejsza niż 1000 m2,
2) wydzielone działki budowlane powinny
umożliwiać zachowanie wymaganych parametrów zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach szczegółowych.
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§ 9. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
1. Obsługa obszaru objętego zmianą planu odbywać się będzie za pośrednictwem drogi
publicznej o znaczeniu lokalnym oznaczonej
w planie symbolem KD-L.
2. Należy zapewnić miejsca parkingowe na
terenach planowanych inwestycji.
3. Wymagana ilość miejsc parkingowych powinna być dostosowana do wielkości i funkcji obiektu, jednak nie mniej niż:
- 1 m.p. / 10 miejsc konsumpcyjnych w
przypadku usług komercyjnych rekreacyjnych związanych z handlem i gastronomią
- 1 m.p. / 2 pokoje w przypadku usług komercyjnych - noclegowych
o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
§ 10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1. Elementy liniowe infrastruktury technicznej
należy prowadzić zgodnie z przepisami
szczególnymi.
2. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury jako
elementów towarzyszących inwestycjom na
terenach własnych.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się
następujące zasady:
1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego;
2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze
studni indywidualnej jako rozwiązanie
tymczasowe – do czasu realizacji sieci
wodociągowej;
4. W zakresie gromadzenia i usuwania ścieków
bytowych i komunalnych ustala się następujące zasady:
1) odprowadzenie ścieków bytowych do
gminnej sieci kanalizacyjnej;
2) dopuszcza się indywidualne systemy
oczyszczania ścieków w oparciu o
oczyszczalnie przydomowe lub zbiorniki
bezodpływowe jako rozwiązanie tymczasowe – do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej.
5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych
ustala się powierzchniowe odprowadzenie
wód opadowych.
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz oraz kształtowania sieci gazowej ustala się następujące
zasady:
1) docelowe zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;
2) do czasu realizacji sieci gazowej na terenie gminy i uzyskania możliwości przyłączenia do tej sieci dopuszcza się indywi-
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dualne rozwiązania w oparciu o gaz
płynny z butli lub zbiorników.
W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną
ustala się następujące zasady:
1) indywidualne źródła ciepła dla obiektów
lub zespołów obiektów;
2) priorytet dla rozwiązań proekologicznych.
W zakresie sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia ustala się:
1) zabezpieczenie dostaw energii poprzez
Rejonowy Zakład Energetyczny;
2) w odległości do 15 m od terenu drogi
publicznej (linii rozgraniczającej pas drogowy) wprowadza się obowiązek prowadzenia sieci pod ziemią, o ile warunki
techniczne na to pozwalają;
3) przy realizacji nowej zabudowy jak również przy realizacji nowych elementów
sieci elektroenergetycznych należy zachować wzajemne odległości zgodnie z
normą PN-E-05100-1. Zaleca się przyjęcie
następujących odległości dla budynków:
a) 5 m od osi linii napowietrznych średniego napięcia,
b) 3 m od osi linii napowietrznych niskiego napięcia,
c) 5 m od stacji transformatorowych
15/0,4 kV;
W zakresie sieci teletechnicznych ustala się:
1) obsługę zapewniają operatorzy telekomunikacyjni działający na rynku;
2) w odległości do 15 m od terenu drogi
publicznej (linii rozgraniczającej pas drogowy) wprowadza się obowiązek prowadzenia sieci pod ziemią, o ile warunki
techniczne na to pozwalają;
3) zakazuje się lokalizacji masztów radiowych, telefonicznych i innych;
4) ustalenia pkt 3 nie dotyczą urządzeń małej mocy (do 15 W) użytkowanych przez
nie świadczące usług telekomunikacyjnych osoby fizyczne lub prawne
W zakresie usuwania odpadów ustala się
następujące zasady:
1) obsługę obszaru objętego zmianą planu
w systemie zorganizowanym, pod nadzorem Urzędu Gminy;
2) dopuszcza się również wywóz odpadów
na zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą;

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad wynikających z potrzeb obronności i bezpieczeństwa
państwa:
1. Przy projektowaniu i realizacji inwestycji w
obszarze objętym zmianą planu należy zachować warunki wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym
potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa.

Poz. 2185

§ 12. Wielkość stawki procentowej opłaty
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy wynosi
30 %.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 13. Dla terenu usług komercyjnych nieuciążliwych ustala się jak w tabeli poniżej:
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Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 14. Zmiana przepisów szczególnych
związanych z treścią ustaleń zmiany planu nie
powoduje potrzeby zmiany tych ustaleń jeżeli w
sposób nie budzący wątpliwości daje się je dostosować do nowego stanu prawnego, bez
uszczerbku co do ich istoty.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się
wójtowi gminy Nagłowice.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 17.1. W zakresie objętym zmianą nr 6
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice uchwalonego
Uchwałą Rady Gminy Nagłowice nr LIII/295/2006
z dnia 26 października 2006 r.
2. Uchyla się w całości uchwałę Rady Gminy
Nagłowice nr XL/278/2010 z dnia 28 stycznia
2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice.
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/291/2010
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 marca 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/307/2010
RADY GMINY W NAGŁOWICACH
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 6 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Nagłowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 z 2001r., poz. 1591z późniejszymi zmianami), art. 3, art. 20 ust. 1. art. 29
ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. N. 80,
poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały
Nr XXVI/186/2009 Rady Gminy Nagłowice z dnia
29 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany nr 5, 6, 7, miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Nagłowic, Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Do uchwały Nr XLII/291/2010 Rady
Gminy w Nagłowicach z dnia 29 marca 2010r.
załącza się załączniki, które omyłkowo nie zostały
dołączone, a mianowicie:

1) załącznik nr 2 rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia do projektu zmiany planu - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2) załącznik nr 3 rozstrzygnięcie o sposobie
realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice
§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie
30 dni od jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Lelonek
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/307/2010
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY NR 6
MPZP NAGŁOWICE
Do projektu zmiany nr 6 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice – miejscowość Cierno Żabieniec działka
nr: 74, nie wniesiono żadnych uwag.

Z tego względu nie zachodzi potrzeba rozstrzygnięcia w tym zakresie.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI/307/2010
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU, INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
Na terenie objętym zmianą nr 6 miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nagłowice – miejscowość Cierno Żabieniec
działka nr 74 nie znajdują się żadne inwestycje

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy. Z tego względu nie
zachodzi potrzeba rozstrzygnięcia w tym zakresie.

2186

2187
2187

UCHWAŁA NR XLVI/309/2010
RADY GMINY W NAGŁOWICACH
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zaliczenia drogi Łowinia - Deszno do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1, i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1951 z późn. zm.) w związku
z art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. z 2007r. Nr 19 poz. 115)
Rada Gminy w Nagłowicach po zasięgnięciu
opinii Zarządu Powiatu w Jędrzejowie (Uchwała
Nr 128/392/10 z dnia 15 czerwca 2010r.) uchwala
co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych
i ustala się przebieg drogi Łowinia – Deszno

wymienionej w załączniku do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Nagłowice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Lelonek
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/309/2010
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 czerwca 2010 r.

PRZEBIEG DROGI PRZEZ GMINĘ
Lp.

Nazwa drogi

Określenie odcinka
Początek

1.

2187

Łowinia - Deszno

Koniec
Droga powiatowa Nr 0205T (Trzciniec –
Miejscowość Deszno – granica gminy Nagłowice Biały Ogon – Deszno – Warzyn Drugi)
w miejscowości Deszno

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17694 –

Poz. 2188

2188
2188

UCHWAŁA NR XLVI/310/2010
RADY GMINY W NAGŁOWICACH
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1, i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1951 z późn. zm.) w związku
z art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. z 2007r. Nr 19 poz. 115)
Rada Gminy w Nagłowicach po zasięgnięciu
opinii Zarządu Powiatu w Jędrzejowie (Uchwała
Nr 130/398/10 z dnia 28 czerwca 2010r.) uchwala
co następuje:

§ 2. Przebieg w/w drogi gminnej uwidoczniony został na załączniku graficznym do niniejszej Uchwały.

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych
i ustala się przebieg drogi gminnej przez części
działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi
gruntu: 1645, 638, 636, 937 i 632/1 położonych
w miejscowości Nagłowice.

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Nagłowice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Lelonek

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

2188

– 17695 –

Poz. 2188

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17696 –

Poz. 2189

2189
2189

UCHWAŁA NR XLVI/311/2010
RADY GMINY NAGLOWICE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42, ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz
w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1,
art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1,
2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 29 362 zł
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 39 362 zł.
3. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.
Szczegóły klasyfikacji zmian w budżecie
stanowi załącznik nr 1
§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5
„Przychody i rozchody budżetu w 2010r.” do
Uchwały Nr XL/280/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2010
rok, polegających na zwiększeniu przychodów
z kredytów i pożyczek o kwotę 10 000 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3a
„Zadnia inwestycyjne roczne w 2010r.” do

Uchwały Nr XL/280/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2010
rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 4. W Uchwale Nr XL/280/2010 Rady
Gminy w Nagłowicach z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2010r. § 3 otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
5 356 645 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 856 645 zł,
2) obligacji w kwocie 3 500 000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 5 656 645 zł,
rozchody w wysokości 300 000 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 5.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
powzięcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Lelonek

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17697 –

Poz. 2189
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/311/2010
Rady Gminy Naglowice
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17698 –

Poz. 2189
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI/311/2010
Rady Gminy Naglowice
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17699 –

Poz. 2189
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVI/311/2010
Rady Gminy Naglowice
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

2189

– 17700 –

Poz. 2189

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17701 –

Poz. 2190

2190
2190

ZARZĄDZENIE NR 36/2010
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 4 maja 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240)
Wójt Gminy w Brodach uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie gminy na rok 2010 dokonuje się następujących zmian w zakresie: I. zadań
własnych:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych
o kwotę ............................. - 23.288 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 2030
o kwotę ...........................................................
.................................... - 12.000 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział
85295 - Pozostała działalność, § 2030 o kwotę
.............................................................................
................... - 11.288 zł
2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych
o kwotę .............................. - 59.778 zł
w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 4300 o kwotę ...............................
.......................................... - 9.269 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna,
rozdział 75023 - Urzędy gmin, o kwotę .........
.............................................................................
................... - 2.765 zł
w tym: § 4580 o kwotę - 65 zł
§ 4590 o kwotę - 2.700 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, o kwotę
................................ - 10.000 zł
w tym: § 4210 o kwotę - 5.000 zł
§ 4300 o kwotę - 5.000 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę ......................................... - 17.000 zł
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę
........................................... - 15.600 zł
w tym: § 4240 o kwotę - 12.000 zł
§ 4300 o kwotę - 3.200 zł § 4350 o kwotę - 400 zł
rozdział 80114 - Zespół obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół, § 4300 o kwotę ..........
.............................................................................
..... - 1.000 zł

rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli, § 4350 o kwotę - 400 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
§ 4210 o kwotę ..............................................
................................................ - 500 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę
.................................................... - 13.870 zł
rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2910 o kwotę ................ ......
......................................................................... - 1.500 zł
rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej,
o kwotę ................................ - 1.082 zł
w tym: § 4210 o kwotę - 226 zł
§ 4440 o kwotę - 856 zł
rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 3110
o kwotę ............................... - 11.288 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna
dla uczniów, § 3240 o kwotę ....................
........................................................... - 3.700 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska, rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 4210
o kwotę .............................................. - 2.674 zł
3) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych
o kwotę ............................. - 36.490 zł
w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4300 o kwotę ................
............................................................................... - 9.269 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, § 4610 o kwotę
.............................................................................
.................... - 2.765 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 4260 o kwotę
................... - 10.000 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę ......................................... - 5.000 zł
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę
........................................... - 3.600 zł
w tym: § 4210 o kwotę - 3.200 zł
§ 4750 o kwotę - 400 zł
rozdział 80114 - Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, § 4370 o kwotę ....................
........................................................................ - 1.000 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17702 –

rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli, § 4700 o kwotę - 400 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
§ 4300 o kwotę ..................................................
........................................... - 500 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę
................................................... - 2.582 zł
rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe, § 2910 o kwotę ...............................
.................................................. - 1.500 zł
rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej,
§ 3020 o kwotę .................... - 1.082 zł

Poz. 2190,2191
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna
dla uczniów, § 3240 o kwotę ...........................
.................................................... - 3.700 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4260 o kwotę ..............
............................................................. - 2.674 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Wójt Gminy Brody:
mgr Andrzej Przygoda

2190

2191
2191

ZARZĄDZENIE NR 40/1/2010
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 14 maja 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) Wójt
Gminy w Brodach uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie gminy na rok 2010 dokonuje się następujących zmian w zakresie zadań
zleconych:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych
o kwotę .................................. - 32.575,00 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział
01095 - Pozostała działalność, § 2010 o kwotę
.............................................................................
....................... - 10.054,00 zł
w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sadownictwa, rozdział 75107 - Wybory
Prezydenta RP, § 2010 o kwotę - 22.521,00 zł
2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych
o kwotę .................................. - 32.575,00 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział
01095 - Pozostała działalność, o kwotę .......
...............................................................................
......................... - 10.054,00 zł
w tym: § 4430 o kwotę - 9.856,88 zł
§ 4750 o kwotę - 197,12 zł
w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sadownictwa, rozdział 75107 - Wybory
Prezydenta RP, o kwotę.......... - 22.521,00 zł

w tym: § 4110 o kwotę - 2.500,00 zł
§ 4120 o kwotę - 350,00 zł
§ 4170 o kwotę - 15.000,00 zł
§ 4210 o kwotę - 2.000,00 zł
§ 4300 o kwotę - 671,00 zł
§ 4410 o kwotę - 500,00 zł
§ 4740 o kwotę - 1.000,00 zł
§ 4750 o kwotę - 500,00 zł
3) Po dokonanych zmianach w budżecie gminy
na 2010r. zmienia się załączniki do uchwały
Nr XI/86/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia
30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brody na 2010r,:
- Nr 6a „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych za-dań zleconych odrębnymi ustawami na 2010r.” który otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszego Zarządzenia,
- Nr 6b „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010r.” który otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Wójt Gminy Brody:
mgr Andrzej Przygoda

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17703 –

Poz. 2191
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 40/1/2010
Wójta Gminy Brody
z dnia 14 maja 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

– 17704 –

Poz. 2191
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40/1/2010
Wójta Gminy Brody
z dnia 14 maja 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 221

2191

– 17705 –

Poz. 2191

– 17706 –

– 17707 –

– 17708 –

• 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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