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UCHWAŁA NR LII/357/2010
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Stąporków na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 166 ust.1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.),
art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, i 10 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 121 ust. 4 i 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95), uchwala
się, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232

– 18554 –

§ 1. Zmniejsza się wydatki budŜetowe wg
§ 1 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki budŜetowe wg
§ 2 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w
latach 2010-2012” do Uchwały Nr XLVII/310/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 stycznia
2010r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Stąporków na 2010r., zmienionej uchwałami Rady
Miejskiej w Stąporkowie: Nr XLVIII/322/2010 z dnia
30 marca 2010r., Nr LI/344/2010 z dnia 5 lipca
2010r., Nr LI/347/2010 z dnia 5 lipca 2010r.,
Nr LI/353/2010 z dnia 5 lipca 2010r.,
Nr LI/354/2010 z dnia 5 lipca 2010r. w brzmieniu
załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik Nr 3a „Zadania
inwestycyjne roczne w 2010r.” do Uchwały
Nr XLVII/310/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Stąporków na 2010r., zmienionej
uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie:

Poz. 2335

Nr XLVIII/319/2010 z dnia 30 marca 2010r.,
Nr XLVIII/322/2010 z dnia 30 marca 2010r.,
Nr XLIX/330/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r.,
Nr XLIX/333/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r.,
Nr L/341/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.,
Nr L/342/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.,
Nr LI/344/2010 z dnia 5 lipca 2010r.,
Nr LI/346/2010 z dnia 5 lipca 2010r.,
Nr LI/347/2010 z dnia 5 lipca 2010r.,
Nr LI/349/2010 z dnia 5 lipca 2010r.,
Nr LI/353/2010 z dnia 5 lipca 2010r.,
Nr LI/354/2010 z dnia 5 lipca 2010r. w brzmieniu
załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Pietras

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232

– 18555 –

Poz. 2335

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LII/357/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 22 lipca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232

– 18556 –

Poz. 2335

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LII/357/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 22 lipca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232

– 18557 –

Poz. 2335

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232

– 18558 –

Poz. 2335

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232

– 18559 –

Poz. 2335

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232

– 18560 –

Poz. 2335

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232

– 18561 –

Poz. 2335

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LII/357/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 22 lipca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232

– 18562 –

Poz. 2335

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232

– 18563 –

Poz. 2335,2336

2335

2336
2336

UCHWAŁA NR LII/358/2010
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Stąporków na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 166 ust.1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.),
art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, i 10 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 121 ust. 4 i 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95), uchwala
się, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się wydatki budŜetowe wg
§ 1 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki budŜetowe wg
§ 2 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w
latach 2010-2012” do Uchwały Nr XLVII/310/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 stycznia
2010r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Stąporków na 2010r., zmienionej uchwałami Rady
Miejskiej w Stąporkowie: Nr XLVIII/322/2010 z dnia

30 marca 2010r., Nr LI/344/2010 z dnia 5 lipca
2010r., Nr LI/347/2010 z dnia 5 lipca 2010r.,
Nr LI/353/2010 z dnia 5 lipca 2010r.,
Nr LI/354/2010 z dnia 5 lipca 2010r. w brzmieniu
załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik Nr 14 „Dotacje
celowe” do uchwały Nr XLVII/310/2010 Rady
Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 stycznia
2010r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Stąporków na 2010r., zmienionej uchwałami
Rady
Miejskiej
w
Stąporkowie:
Nr XLVIII/322/2010 z dnia 30 marca 2010r.,
Nr XLIX/330/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r.,
Nr XLIX/332/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r.,
Nr L/341/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.,
Nr LI/346/2010 z dnia 5 lipca 2010r. w brzmieniu
załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Pietras

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232

– 18564 –

Poz. 2336

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LII/358/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 22 lipca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232

– 18565 –

Poz. 2336

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LII/358/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 22 lipca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232

– 18566 –

Poz. 2336

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232

– 18567 –

Poz. 2336

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232

– 18568 –

Poz. 2336

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232

– 18569 –

Poz. 2336

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232

– 18570 –

Poz. 2336

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LII/358/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 22 lipca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232

2336

– 18571 –

Poz. 2336

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232

– 18572 –

Poz. 2337

2337
2337

UCHWAŁA NR 41/VII/2010
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
z dnia 15 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Suchedniów na rok 2010
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i
art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240)
uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się dochody budŜetowe o
kwotę 641.325,- w tym: Dz. 010 – Rolnictwo i
łowiectwo 136.000,- Rozdz. 01095 – pozostała
działalność 136.000,- § 0770 – wpływy z tyt odpłatnego nabycia prawa własności 136.000,Dz. 600 – transport i łączność 315.000,- Rozdz.
60014 drogi publiczne powiatowe 315.000,§ 6620 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na
inwestycje i zakupy inwestyc realizow na podst
porozumien … 315.000,- Dz. 700 – gospodarka
mieszkaniowa 550,- Rozdz. 70005 – gospodarka
gruntami i nieruchomościami 550,- § 0920 – pozostałe odsetki 550,- Dz. 750 – Administracja
publiczna 3.017,- Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie 17,- § 2360 – dochody jst związane z
realizacją zadań zleconych jst 17,- Rozdz. 75023 –
urzędy gmin 3.000,- § 0830 – wpływy z usług
3.000,- Dz. 756 – Dchody od os prawn, od os
fizycznych i od innych … 140,- Rozdz. 75615 –
wpływy z pod roln, pod leśnego … 140,- § 0320 podatek rolny 140,- Dz. 758 - RóŜne rozliczenia
106.120,- Rozdz. 75814 -róŜne rozliczenia finansowe 106.120,- § 2990 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 106.120,- Dz. 801 – Oświata i wychowanie 1.100,- Rozdz. 80104 – przedszkola 500,§ 0920 – pozostałe odsetki 500,- Rozdz. 80130 –
szkoły zawodowe 600,- § 0920 – pozostałe odsetki 600,- Dz. 852 – Pomoc społeczna 1.218,Rozdz. 85212 – świadczenia rodzin., św z fund.
alim. … 1.218,- § 0920 – pozostałe odsetki 18,§ 2360 – dochody jst zw z realiz zadań z zakr adm
rząd . … 1.200,- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.150,- Rozdz. 90019 –
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.000,- § 2710 – wpływy z tyt pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie wł zadań bieŜących 20.000,- Rozdz. 90095

– pozostała działalność 150,- § 0920 – pozostałe
odsetki 150,- Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 48.664,- Rozdz. 92109 –
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 48.617,§ 0970 - wpływy z róŜnych dochodów 48.617,Rozdz. 92195 – pozostałą działalność 47,- § 0920
– pozostałe odsetki 47,- Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport 9.366,- Rozdz. 92604 – instytucje kultury fizycznej 9.366,- § 0970 - wpływy z róŜnych
dochodów 9.366,2. Zmiany w planie dochodów zawiera z
załącznik nr 1. Zmiany w palnie dochodów wynikają z wypracowania środków ponad wielkości
zaplanowane w budŜecie oraz środków ze Starostwa Powiatu SkarŜyskiego na podstawie umów
/ porozumień miedzy jst.
§ 2.1. Zwiększa się wydatki budŜetowe o
kwotę złotych 1.141.325,- w tym: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 6.200,- Rozdz. 01030 – izby
rolnicze 400,- § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb
rolniczych … 400,- Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich .. 5.800,- § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
5.800,- (Zagospodarowanie terenu wokół zalewu
w Mostkach 5.800,-) Dz. 400 – wytw i zaopatryw
w energ elektr., gaz i wodę 20.000,- Rozdz. 40002
– dostarczanie wody 20.000,- § 6050 - wydatki
inwestycyjne jednostek budŜetowych 20.000,(wodociąg od ul Kościuszki do nowoprojektow
osiedla wg msc planu zagospod przestrzen Bodzentyńska) Dz. 600 – Transport i łączność
726.008,- Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe 669.178,- § 6059 - wydatki inwestycyjne
jednostek budŜetowych (Jasna I i II) 637.178,§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną miedzy jst … 32.000,- Rozdz. 60016 drogi
publiczne
gminne
56.830,§ 6050 – wydatki inwestyc jedn budŜetow
56.120,- (PT ul Gajzlera – 21.960,-, PT ul Traugutta – 34.160,-) § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych (Jasna I i II) 710,- Dz. 700 –
gospodarka mieszkaniowa 32.000,- Rozdz. 70005
– gospodarka gruntami i nieruchomościami
32.000,- § 4270 – zakup usług remontowych

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232

– 18573 –

32.000,- Dz. 710 – Działalność usługowa 50.000,Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego 50.000,-§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50.000,Dz. 750 – Administracja publiczna 64.500,Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie 1.000,§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, …
1.000,- Rozdz. 75023 – urzędy gmin 15.000,§ 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia 7.000,§ 4440 – odpisy na zakł fund św socjaln. 8.000,Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu
terytorialnego 34.000,- § 4300 – zakup usług pozostałych 34.000,- Rozdz. 75095 – pozostała działalność 14.500,- § 4010 – wynagrodzenia osobowe 11.000,- § 4110 – składki na ubezpieczenia
społeczne 3.000,- § 4120 – składki na Fundusz
Pracy 500,- Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona ppoŜ. 22.000,- Rozdz.75412 – ochotnicze
straŜe poŜarne 22.000,- § 3030 – róŜne wydatki
na rzecz osób fizycznych 20.000,- § 4210 – zakup
materiałów i wyposaŜenia 2.000,- Dz. 801 –
Oświata i wychowanie 32.000,- Rozdz. 80101 –
szkoły podstawowe 5.000,- § 6050 – Wydatki
inwestycyjne jedn budŜetowych(SP Nr 1) 5.000,Rozdz. 80104 – przedszkola 6.000,- § 4300 – zakup usług pozostałych 6.000,- Rozdz. 80110 –
gimnazja 21.000,- § 4260 – zakup energii 21.000,Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
13.000,- Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla
uczniów 13.000,- § 3240 – stypendia dla uczniów
12.350,- § 3260 – inne formy pomocy dla
uczniów 650,- Dz. 900 – gospodarka komunalna i
ochrona środowiska 85.000,- Rozdz. 90003 –
oczyszczanie miast i wsi 20.000,- § 4300 – zakup
usług pozostałych 20.000,- Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki zw z gromadzeniem śr z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 20.000,- § 4300 –
zakup usług pozostały 20.000,- Rozdz. 90015 –
oświetlenie ulic, placów i dróg 45.000,- § 4260 –
zakup energii 45.000,- Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 89.617,- Rozdz.
92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
89.617,- § 2480 – dotacja podmiotowa z budŜetu
dla samorządowej Instytucji kultury 89.617,Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport 1.000,- Rozdz.
92601 – obiekty sportowe 1.000,- § 4210 – zakup
materiałów i wyposaŜenia 1.000,2. Zmniejsza się wydatki budŜetowe o
kwotę złotych 500.000,- w tym: Dz. 600 – Transport i łączność 500.000,- Rozdz. 60016 – drogi
publiczne gminne (centrum) 500.000,- § 6058 –
wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

Poz. 2337

347.483,23 § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 152.516,77
3. Zmiany w planie wydatków zawiera załącznik nr 2.
§ 3. W uchwale nr 8/III/2010 Rady Miejskiej
w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2010r w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Suchedniów
na 2010 rok dokonuje się zmian:
1) Paragraf 8 pkt 1. ppkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) zakładów budŜetowych: przychody –
3.705.000,- zł, wydatki – 3.705.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 8,”.
2) Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010–
2012 – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
3) Załącznik nr 3a – Zadania inwestycyjne roczne w 2010r. – otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
4) Załącznik nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
na 2010 rok - otrzymuje brzmienie określone w
załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
5) Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2010r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6
do niniejszej uchwały,
6) Załącznik nr 8 – Plan przychodów i wydatków
zakładów budŜetowych na 2010r. – otrzymuje
brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
7) Załącznik nr 11 – dotacje podmiotowe w
2010r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Janusz Mik
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr 41/VII/2010
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 15 lipca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr 41/VII/2010
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 15 lipca 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr 41/VII/2010
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 15 lipca 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr 41/VII/2010
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 15 lipca 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr 41/VII/2010
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 15 lipca 2010 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr 41/VII/2010
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 15 lipca 2010 r.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr 41/VII/2010
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 15 lipca 2010 r.
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr 41/VII/2010
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 15 lipca 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/284/10
RADY GMINY BIELINY
z dnia 23 lipca 2010 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Bieliny
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Bieliny uchwala, co następuje:
§ 1. 1) Przedmiotem uchwały jest przyjęcie
procedury konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieliny w sposób inny niŜ w drodze
referendum lokalnego.

2) Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Bieliny
określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marek Nowakowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVI/284/10
Rady Gminy Bieliny
z dnia 23 lipca 2010r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieliny
§ 1. Przepisy ogólne
1) Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się:
a) w przypadkach przewidzianych ustawami,
b) w innych sprawach waŜnych dla gminy.
2) Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się w sprawach dotyczących w szczególności:
a) Strategii Rozwoju Gminy Bieliny,
b) Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bieliny
c) planów odnowy miejscowości
d) programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi,
e) strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Bieliny,
f) wieloletnich planów inwestycyjnych
3) Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia
konsultacji podejmuje Wójt w drodze Zarządzenia.
4) W zarządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 3
określa się:
a) przedmiot konsultacji,
b) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
c) zasięg terytorialny,

d) formy przeprowadzenia konsultacji,
e) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
§ 2. Zasady przeprowadzania konsultacji
społecznych
1) Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji
społecznych moŜe wystąpić:
a) komisja rady,
b) grupa radnych w liczbie co najmniej
5 osób,
c) mieszkańcy Gminy (w liczbie co najmniej
50 osób).
2) Wniosek powinien zawierać:
a) termin i zakres terytorialny konsultacji,
b) formę konsultacji,
c) zestawienie kosztów proponowanej konsultacji,
d) uzasadnienie z określeniem celu, jaki ma
zostać osiągnięty.
3) Wniosek spełniający wymogi określone w § 2
ust. 2 jest rozpatrywany przez Wójta Gminy
w terminie miesiąca licząc, od dnia złoŜenia.
4) Konsultacje wynikające z ustaw przygotowuje i przeprowadza Wójt Gminy.
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5) Wniosek mieszkańców oprócz wymagań
określonych w § 2 ust. 2 powinien zawierać:
a) wskazanie osoby (osób) upowaŜnionej(ych) do kontaktów w imieniu mieszkańców z podaniem niezbędnych danych
teleadresowych,
b) listę osób pełnoletnich, stale zamieszkałych na terenie Gminy popierających
wniosek, w liczbie nie mniejszej niŜ 50,
zawierającą: imię, nazwisko, nr PESEL,
adres i podpis.
6) Wójt Gminy informuje osoby, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt. a o sposobie załatwienie
złoŜonego wniosku.
7) W konsultacjach brać udział mogą wyłącznie
pełnoletni mieszkańcy Gminy.
8) Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiąŜące, chyba Ŝe ustawa stanowi inaczej.

Poz. 2338,2339

3) KaŜdą konsultację przeprowadza się przynajmniej w jednej z form określonych w § 3
ust. 1.
4) Dodatkowo, w przypadku kaŜdej konsultacji
mieszkańcy mogą korzystać z prawa wyraŜenia opinii w formie określonej w ust. 2.
§ 4. Badanie ankietowe
1) Konsultacje w trybie badania opinii mieszkańców z wykorzystanie formularza ankietowego prowadzone są poprzez:
a) opublikowanie treści ankiety na stronie
internetowej Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej,
b) umieszczenie w holu urzędu urny oraz
wyłoŜenie obok niej formularzy ankiety,
2) Formularz ankiety powinien zawierać:
a) informację o celu przeprowadzenia konsultacji z wykorzystaniem formularza ankietowego
b) uzasadnienie przeprowadzenie konsultacji
c) oraz adres e-mail, na który moŜna nadsyłać wypełnione formularze.
3) Wójt Gminy moŜe zlecić przeprowadzenie
konsultacji z wykorzystaniem formularza ankietowego wyspecjalizowanemu podmiotowi, profesjonalnie zajmującemu się badaniem opinii publicznej.

§ 3. Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
1) Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
a) spotkań z mieszkańcami we wszystkich
lub w wybranych sołectwach,
b) środowiskowych zebrań przedstawicieli
organizacji społecznych, sportowych i
zawodowych działających na terenie
Gminy Bieliny,
c) badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego.
2) Oprócz wyŜej wymienionych form dodatkowo udostępnia się mieszkańcom moŜliwość
wyraŜania opinii poprzez:
a) skrzynkę na skargi i wnioski umieszczoną
w holu Urzędu,
b) w formie wiadomości przesłanej na adres
e-mail: bieliny@bieliny.pl .

§ 5. Postanowienia końcowe
1) Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji terminie 30 dni od daty
ich zakończenia.
2) Wójt Gminy przedstawia równieŜ wyniki
konsultacji na najbliŜszej sesji Rady Gminy.
3) Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z
budŜetu Gminy Bieliny.
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UCHWAŁA NR XLVI/287/10
RADY GMINY BIELINY
z dnia 23 lipca 2010 r.
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Centrum Tradycji i Turystyki
Gór Świętokrzyskich
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9
ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.1, ust.2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust.1, ust.2,

art.11, art.13 ust.1 ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), Rada Gminy Bieliny
uchwala, co następuje:
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§ 1. Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich, zwaną dalej Centrum.
§ 2. 1) Centrum rozpocznie działalność z
chwilą wpisania do rejestru gminnych instytucji
kultury.
2) Szczegółowy zakres działalności Centrum
określa statut Centrum w brzmieniu nadanym załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 3. 1) WyposaŜa się Centrum w nieruchomość stanowiącą działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1250 w Bielinach obręb Bieliny Kapitulne wraz ze znajdującym się na tej
nieruchomości budynkiem oraz nieruchomości
stanowiące działki oznaczone numerami 1247,
1248, 1249 w Bielinach obręb Bieliny Kapitulne
w drodze ustanowienia na tych nieruchomościach na rzecz Centrum prawa do ich uŜywania i
pobierania poŜytków, z przeznaczeniem na siedzibę Centrum i prowadzenie działalności statutowej.

Poz. 2339

2) WyposaŜa się Centrum w nieruchomości
stanowiące działki oznaczone numerami
ewidencyjnymi 78/4, 77/4, 76/4,10/1, 10/2,
11/1, 11/2 w miejscowości Huta Szklana obręb Huta Szklana wraz ze znajdującymi się na
tych nieruchomościach obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w drodze ustanowienia na tych nieruchomościach na rzecz Centrum prawa do ich uŜywania i pobierania poŜytków, z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności statutowej.
3) W budŜecie Gminy Bieliny zostaną zapewnione środki finansowe na dotację dla Centrum z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marek Nowakowski
Załącznik do Uchwały Nr XLVI/287/10
Rady Gminy Bieliny
z dnia 23 lipca 2010 r.
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji
kultury „Centrum Tradycji i Turystyki Gór
Świętokrzyskich

STATUT
CENTRUM TRADYCJI I TURYSTYKI GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
W BIELINACH
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Centrum Tradycji i Turystyki Gór
Świętokrzyskich działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz.
1591 z późniejszymi zmianami).
2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o
organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z
późniejszymi zmianami)
3) niniejszego statutu
§ 2. 1) Centrum Tradycji i Turystyki Gór
Świętokrzyskich zwane dalej ,,Centrum’’ jest
samorządową instytucją Kultury.
2) Nadzór nad Centrum sprawuje Rada Gminy i
Wójt w ramach swoich kompetencji.

§ 3. Centrum posiada osobowość prawną.
§ 4. Siedzibą Centrum są Bieliny.
§ 5. Centrum działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem
Gminy Bieliny i regionu Gór Świętokrzyskich.
Centrum w celu realizacji zadań statutowych
moŜe równieŜ działać poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6. Centrum uŜywa pieczęci zawierającej:
1) nazwę - Centrum Tradycji i Turystyki Gór
Świętokrzyskich
2) adres siedziby
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Rozdział 2.
Zakres działania
§ 7. Zadaniem Centrum jest wykonywanie
zadań Gminy w zakresie kultury i prowadzenia
działalności kulturalnej. Zadanie to Centrum
realizuje:
1) wzmacniając i udostępniając dziedzictwo
kulturowe i atrakcje turystyczne Gminy Bieliny i regionu Gór Świętokrzyskich z wykorzystaniem posiadanych obiektów i urządzeń,
walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych terenu Gminy Bieliny i Gór Świętokrzyskich, potencjału turystycznego skupionego na tym terenie.
2) prowadząc edukację kulturalną
3) gromadząc dobra kultury,
4) dokumentując istniejące dobra kultury, tworząc dobra kultury i dbając o nie
5) popularyzując kulturę ludową oraz opiekując
się współczesną twórczością ludową
6) tworząc warunki dla rozwoju wszelkich form
działalności kulturalnej
7) organizując spektakle, koncerty, festiwale,
wystawy, odczyty, imprezy artystyczne, rozrywkowe popularyzujące kulturę regionu,
wiedzę o regionie i atrakcje turystyczne związane z regionem

8) prowadząc działalność instruktaŜowo- metodyczną
9) inicjując i prowadząc działalność wydawniczą
i promocyjną
10) organizując imprezy kulturalne, krajoznawcze
i turystyczne
11) rozpoznając i zaspokajając potrzeby kulturalne ludności
12) nawiązując i rozwijając międzynarodowe
kontakty w zakresie wymiany doświadczeń
13) współdziałając z innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi i społecznymi
14) promując atrakcje kulturalne i turystyczne
15) zarządzając powierzonymi nieruchomościami, obiektami i składnikami majątku ruchomego
16) pozyskując środki na realizację zadań oraz na
rozbudowę zaplecza kulturalnego i turystycznego
§ 8. Centrum przy wykonaniu swoich zadań współpracuje z Organizatorem, innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi , mediami, osobami fizycznymi, prawnymi,
jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi
osobowości prawnej.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja
§ 9. Zarządzanie i organizacja
1) Centrum jest zarządzane i reprezentowane
przez Dyrektora.
2) W celu wyłonienia kandydata na Dyrektora
moŜe zostać przeprowadzony konkurs.
3) Dyrektor jest powoływany przez Wójta na
okres do 4 lat.
4) Zwierzchnikiem Dyrektora jest Wójt.
5) Dyrektor działa i podejmuje decyzje samodzielnie oraz ponosi za nie odpowiedzialność.
6) Do zakresu działania Dyrektora naleŜy w
szczególności:
a) kierowanie bieŜącą działalnością Centrum
b) nadzór nad posiadanym i zarządzanym
majątkiem
c) wydawanie regulaminów i zarządzeń
d) przedkładanie organizatorowi i właściwym instytucjom planów działalności,
sprawozdań finansowych, wniosków inwestycyjnych
e) dysponowanie środkami finansowymi
przeznaczonymi na działalność Centrum

f)

wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta
g) reprezentowanie Centrum w sprawach
nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami Centrum oraz
podejmowanie decyzji w sprawach wynikających ze stosunku pracy
7) Dyrektor Centrum moŜe po zasięgnięciu opinii Wójta powołać i odwołać Zastępcę Dyrektora.
8) Organizację wewnętrzną Centrum określa
regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.
9) Dyrektor moŜe powołać Społeczną Radę
Programową pełniącą funkcję organu doradczego i opiniodawczego. Zasady powoływania Rady Programowej ustala Wójt.
§ 10. 1) Wynagrodzenie Dyrektora ustala
Wójt.
2) Wynagrodzenia pracowników Centrum ustala Dyrektor na podstawie odrębnych przepisów.
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Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
g) reklamy
2) Centrum moŜe pozyskiwać przychody ze
sprzedaŜy składników majątku ruchomego z
tym zastrzeŜeniem, Ŝe nie mogą być sprzedawane zabytki oraz rzeczy ruchome i wartości niematerialne powstałe w wyniku realizacji projektu „Centrum Tradycji i Turystyki
Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Św. KrzyŜa”

§ 11. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia
25 października 1991 roku o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 12. 1) Działalność Centrum finansowana
jest z dochodów z prowadzonej działalności,
dochodów z najmu i dzierŜawy zarządzanymi
składnikami majątku, dotacji z budŜetu organizatora, środków otrzymanych od osób prawnych i
fizycznych oraz z innych źródeł.
2) Wynajmowanie i wydzierŜawianie składników majątku odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami.

§ 14. Majątek powierzony Centrum, majątek powstały w wyniku realizacji zadań statutowych w tym wszelkie przychody Centrum powstałe w wyniku prowadzonej działalności mogą
być wykorzystane jedynie do realizacji zadań
statutowych.

§ 13. 1) Centrum moŜe prowadzić działalność komercyjną, w szczególności wykonywać
usługi w zakresie:
a) wypoŜyczania, wynajmowania, wydzierŜawiania i innych form udostępniania osobom
trzecim posiadanego majątku
b) prowadzenia szkoleń, wyświetlania filmów
c) wydawania prasy i publikacji
d) organizacji dochodowych imprez kulturalnych
e) zapewniania wstępu na imprezy organizowane przez Centrum
f) udostępniania miejsc parkingowych na zarządzanych nieruchomościach

§ 15. 1) Podstawą gospodarki finansowej
Centrum jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora.
2) Do składania oświadczeń woli i zaciągania
zobowiązań w imieniu Centrum jest uprawniony Dyrektor działający samodzielnie.
3) Czynności Dyrektora lub osób działających z
jego upowaŜnienia związane z zaciąganiem
zobowiązań finansowych wymagają kontrasygnaty głównego księgowego co do zgodności z planem finansowym Centrum.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 16. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie, w którym statut został nadany
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UCHWAŁA NR XLII/159/2010
RADY GMINY W WOJCIECHOWICACH
z dnia 9 lipca 2010 r.
w sprawie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróŜnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wojciechowice
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy
z 8 marca 1990r o samorządach, art.7 ust.3a
Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r.

Nr 180, poz.1495, Nr 236,poz.2008,Dz.U. z 2006r.
Nr 144, poz. 1042, Dz. U. z 2008r.Nr 223,
poz.1464, Dz. U. z 2009r Nr 18, poz. 97, Nr 79,
poz. 666 i Nr 92, poz. 753) Rada Gminy w Wojciechowicach uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232

– 18594 –

§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności,
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości powinien posiadać:
1) zezwolenie na zbieranie lub transport, odzysk
lub unieszkodliwianie odpadów, wydane
przez właściwy organ, lub udokumentowanie
gotowości ich przyjęcia przez podmioty posiadające takie zezwolenia,
2) sprzęt techniczny następującego rodzaju:
a) pojemniki na niesegregowane odpady
komunalne,
b) worki do zbierania okresowo zwiększonej
ilości odpadów komunalnych
c) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych o pojemności od
120 l do 1500 l z odpowiednią kolorystyką, tj,:
- niebieski, z przeznaczeniem na papier,
- zielony, z przeznaczeniem na szkło kolorowe,
- Ŝółty, z przeznaczeniem na tworzywa
sztuczne,
- bez względu na kolor, z napisem
„zmieszane odpady selektywne”.
3) specjalistyczne środki transportu pozwalające na załadunek, transport i rozładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska, następującego rodzaju:
a) pojazdy bezpylne,
b) pojazdy bramowe,
c) pojazdy hakowe,
d) pojazdy wyposaŜone w urządzenia HDS,
e) pojazdy cięŜarowe,
4) bazę techniczną umoŜliwiającą prowadzenie
działalności objętej zezwoleniem oraz utrzymanie sprzętu w naleŜytym stanie higieniczno- sanitarnym.
2. Posiadane pojazdy słuŜące do odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny:
1) spełniać wymagania techniczne określone w
przepisach regulujących warunki techniczne
pojazdów, a w szczególności przepisów
ustawy prawo o ruchu drogowym,
2) być oznakowane nazwą (firmy) przedsiębiorcy, w sposób trwały widoczny, umoŜliwiający
identyfikację przedsiębiorcy świadczącego
usługi oraz posiadać czysty i estetyczny wygląd,
3) być wyposaŜone w odpowiednie narzędzia
do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,
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4) zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług.
3. Niesegregowane odpady komunalne,
zebrane z terenu Gminy Wojciechowice, które
nie mogą być poddane odzyskowi, naleŜy składować na:
1) składowisku odpadów innych niŜ niebezpieczne w Janczycach gm. Baćkowice, Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Klimontowie lub Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Janiku k/Kunowa bądź
2) na innym składowisku, spełniającym wymagania określone w art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy
o odpadach..
§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróŜnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1) dysponować
zapleczem
techniczno–biurowym ,
2) posiadać homologowane pojazdy asenizacyjne, spełniające wymagania techniczne i
sanitarno–porządkowe, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r.
Nr 193, poz. 1617),
3) posiadać bazę transportową, odpowiednią
do świadczonych usług wraz z:
a) miejscami postojowymi z punktem napraw dla pojazdów asenizacyjnych,
b) miejscami do mycia pojazdów, zapewniającymi utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w odpowiednim stanie sanitarnym,
z zastrzeŜeniem pkt. 4,
4) w przypadku, gdy posiadana przez przedsiębiorcę baza techniczna nie spełnia wymagań
określonych w pkt. 3 lit. b, naleŜy udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczy to wymaganie, naleŜących do
innych przedsiębiorców, poprzez okazanie
stosownego dokumentu lub umowy.
2. Pojazdy asenizacyjne powinny:
1) spełniać warunki techniczne określone w
ustawie z dnia 20 czerwca 1997r.Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz.
908 ze zmianami).
2) być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umoŜliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi (nazwa, adres, telefon kontaktowy) oraz posiadać czysty i estetyczny wygłąd,
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3) posiadać konstrukcję lub zabudowę pozwalającą na załadunek, transport i wyładunek nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący
zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę
wylewanie się bądź roznoszenie przykrych
woni (odorów),
4) być wyposaŜone w odpowiednie narzędzia
do ręcznego uprzątnięcia nieczystości ciekłych rozlanych w trakcie prac załadunkowych,
5) być codzienne myte i dezynfekowane po
zakończeniu pracy; mycie pojazdu na terenie
nieruchomości moŜe się odbywać pod warunkiem, Ŝe powstające ścieki będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub w
przypadku jej braku do zbiornika bezodpływowego,
6) zapewniać odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług.
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terenu Gminy Wojciechowice jest
Oczyszczalnia Ścieków w Jasicach.

Gminna

§ 3. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości lub opróŜnianie
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wojciechowice są zobowiązani stosować się do wymogów
określonych w uchwale Nr XXXIII/150/2006 Rady
Gminy w Wojciechowicach z dnia 2 marca 2006r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Wojciechowice.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

3. Miejscem unieszkodliwiania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z

Przewodniczący Rady:
Józef Sobieraj
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UCHWAŁA NR XLII/160/2010
RADY GMINY W WOJCIECHOWICACH
z dnia 9 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.1. Dokonuje się zmian kwot dochodów
i wydatków w budŜecie gminy na rok 2010 w
szczegółowości klasyfikacji budŜetowej wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zadania inwestycyjne roczne wg załącznika nr 2.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej wg załącznika nr 3, 3a i 3b.

4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu – w kwocie 2.166.610 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i
poŜyczek w kwocie 233.390 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Wojciechowice.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały
powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i BudŜetu.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady:
Józef Sobieraj
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/160/2010
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 9 lipca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/160/2010
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 9 lipca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLII/160/2010
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 9 lipca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232
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Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XLII/160/2010
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 9 lipca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232
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Załącznik nr 3b
do Uchwały nr XLII/160/2010
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 9 lipca 2010 r.
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Województwa Świętokrzyskiego Nr 232
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ZARZĄDZENIE NR 45/2010
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 222
ust. 4, art. 257 ust. 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 budŜecie gminy na rok 2010 dokonuje się następujących zmian w zakresie zadań
własnych:
1) Zwiększa się plan wydatków budŜetowych
o kwotę ........................... - 58.836 zł
w dziale 600 - Transport i łączność, o kwotę
.......................................... - 11.068 zł
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne,
§ 4210 o kwotę ....................... 10.000 zł rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych, § 4300 o kwotę - 1.068 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział
71035 - Cmentarze, § 4270 o kwotę
.............................................................................
................ - 1 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75056 - Spis powszechny i inne, § 4410
o kwotę .......................................................
...................................... - 336 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne, o kwotę
........................................................ - 20.000 zł
w tym: § 3030 o kwotę - 10.000 zł
§ 4210 o kwotę - 5.000 zł
§ 4300 o kwotę - 5.000 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę ...................................... - 15.400 zł
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę
........................................... - 7.200 zł
w tym: § 4260 o kwotę - 2.000 zł
§ 4270 o kwotę - 100 zł
§ 4300 o kwotę - 4.500 zł
§ 4350 o kwotę - 500 zł
§ 4410 o kwotę - 100 zł
rozdział 80110 - Gimnazja, o kwotę
............................................................. - 7.000 zł

w tym: § 4260 o kwotę - 5.000 zł § 4350
o kwotę - 2.000 zł
rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół,
o
kwotę
............................................................................
.............................. - 1.100 zł
w tym: § 4300 o kwotę -1.000 zł
§ 4360 o kwotę - 100 zł
rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli, § 4210 o kwotę - 100 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę
..................................................... - 7.354 zł
rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę
.........................................................................
.................................. - 7.000 zł
w tym: § 2910 o kwotę - 5.000 zł
§ 4560 o kwotę - 2.000 zł
rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej,
§ 4700 o kwotę ................... - 354 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała
działalność, § 4759 o kwotę ..........................
................................ - 1 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna
dla uczniów, o kwotę ...............................
............................................................. - 3.643 zł
w tym: § 3240 o kwotę - 10 zł
§ 3260 o kwotę - 3.633 zł
w dziele 900 - Gospodarka komunalna,
o kwotę ......................................... - 1.033 zł
rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych, § 4210 o kwotę ...... - 33 zł
rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4210
o kwotę ............................. - 1.000 zł
2) Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych
o kwotę ............................ - 58.836 zł
w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział
60016 - Drogi publiczne gminne, § 4300
o kwotę .......................................................
....................................... 11.068 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział
71035 - Cmentarze, § 4300 o kwotę
.................................................................... - 1 zł
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w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność, § 4300
o kwotę ............................................................
.................................. - 336 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, § 4810 o kwotę
.................................................... - 20.000 zł
w dziale 758 - RóŜne rozliczenia, rozdziale
75818 - Rezerwy ogólne i celowe, § 4810
o kwotę .............................................................
.................................. - 7.000 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę ........................................ - 15.400 zł
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę
............................................. - 3.700 zł
w tym: § 4210 o kwotę - 100 zł
§ 4240 o kwotę - 1.000 zł
§ 4260 o kwotę - 100 zł
§ 4270 o kwotę - 2.500 zł
rozdział 80110 - Gimnazja, o kwotę
............................................................... - 7.000 zł
w tym: § 4210 o kwotę - 1.000 zł
§ 4270 o kwotę - 6.000 zł
rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół,
o
kwotę
............................................................ - 1.100 zł
2342
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w tym: § 4210 o kwotę -1.000 zł § 4350
o kwotę - 100 zł rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, § 4700 o kwotę - 3.600 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna,
rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej,
o kwotę ..........................................................
................................................... - 354 zł w tym:
§ 4280 o kwotę - 74 zł
§ 4740 o kwotę - 280 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała
działalność, § 4309 o kwotę .....................
.............................. - 1 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna
dla uczniów, § 3240 o kwotę ......................
..........................................................- 3.643 zł
w dziele 900 - Gospodarka komunalna, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4260
o kwotę ............................................................
....................................... - 1.033 zł
§ 2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Wójt Gminy Brody:
mgr Andrzej Przygoda

– 18604 –

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce,
Nr 47124044161111000049541542 Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350
w godzinach pracy Urzędu
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