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UCHWAŁA NR XL/343/2010
RADY POWIATU SANDOMIERSKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z
późn. zm.), i art. 34 ust. 6, 6a i 6b ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z
późn. zm.) Rada Powiatu w Sandomierzu uchwala co następuje:
§ 1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących własność
Powiatu Sandomierskiego ich najemcom i dzierżawcom, jeżeli odpowiednio umowa najmu lub
dzierżawy jest zawarta na czas nieokreślony lub
na czas określony co najmniej 10 lat.
2441

§ 2. Postanowienie § 1 nie ma zastosowania do nieruchomości położonych na obszarach
przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sandomierzu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady:
Jacenty Czajka
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UCHWAŁA NR XXXVII/353/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chmielniku za 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.) oraz art. 199
ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z
2005r.) Rada Miejska w Chmielniku uchwala co
następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chmielniku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chmielniku:
mgr Jerzy Kulpiński
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Załącznik do Uchwały nr XXXVII/353/2010
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/353/2010
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
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Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
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Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
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Rady Miejskiej w Chmielniku
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVII/353/2010
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVII/353/2010
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXVII/353/2010
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 21 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chmielniku:
mgr Jerzy Kulpiński
2442
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UCHWAŁA NR LX/364/10
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Nr XIII/70/07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia
29 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Kunów, Nr XVI/81/07 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Kunów, Nr XXVIII/150/08 Rady Miejskiej
w Kunowie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Kunów, Nr LXII/445/06 Rady
Miejskiej w Kunowie z dnia 19 października 2006 r
po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów Rada Miejska
w Kunowie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Uchwala się zmianę części tekstowej
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów zatwierdzonego uchwałą Nr LVII/387/06 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 31 maja 2006 roku oraz w części
graficznej w zakresie określonym w załączniku
do uchwały Nr LXII/445/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 19 października 2006 roku
2. Rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący integralną część oraz załącznik do niniejszej
uchwały zastępuje odpowiednią część załącznika
nr 1 do uchwały Nr LVII/387/06 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 31 maja 2006r.
3. Oznaczenia graficzne przedstawione na
rysunku zmiany planu, z wyjątkiem o którym
mowa w pkt 4., odpowiadają legendzie rysunku
planu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały
Nr LVII/387/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia
31 maja 2006 i stanowią obowiązujące ustalenia
planu.

4. Następujące nowe oznaczenia przedstawione na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:
1) KS – tereny obsługi komunikacji;
2) KW – tereny dróg gospodarczych;
5. Załącznikami do uchwały są:
1) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów” – załącznik numer 2,
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu zmiany miejscowego planu, stanowiące załącznik nr 3,
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 4.
§ 2. Celem wprowadzonych zmian jest dostosowanie zakresu części ustaleń tekstowych
planu do wymogów ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska a także dostosowanie części graficznej planu do zagospodarowania
terenu związanego z usługami turystyki i wypoczynku w rejonie Góry Bukowskiej.
§ 3. W tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Kunów uchwalonego uchwałą Nr LVII/387/06
Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 maja 2006
roku wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
usługi komercyjne – usługi nie związane z działalnością produkcyjną oraz drobne
zakłady wytwórcze zbywające swe produkty
w miejscu wytwarzania głównie na zasadzie
handlu detalicznego.
2. W § 4 dodaje się pkt 18) o treści:

Dziennik Urzędowy
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Tereny dróg gospodarczych – należy
przez to rozumieć drogi o charakterze dróg
wewnętrznych pełniących funkcje komunikacyjne o ograniczonej dostępności oraz o
ograniczonych możliwościach przepustowych. Organizowane głównie jako ciągi pieszo-jezdne, obsługujące tereny rolnicze oraz
obszary związane z turystyką aktywną.
W § 4 dodaje się pkt 19) o treści:
Tereny obsługi komunikacji – należy
przez to rozumieć parkingi, miejsca postojowe, miejsca opłat i kontroli ruchu kołowego
oraz usługi związane z obsługą podróżnych.
W § 4 dodaje się pkt 20) o treści:
Nieprzekraczalna linia zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której żaden element
budynku, nie może przekroczyć. Nie dotyczy
ona sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
małej architektury oraz budynków i budowli już
istniejących, które mogą być remontowane,
odbudowane, nadbudowane, przebudowane
oraz rozbudowane za zgodą zarządcy drogi, od
której wyznacza się linię, pod warunkiem, że
żaden element budynku rozbudowywanego
nie znajdzie się w odległości mniejszej niż 5 m
od granicy działki.
W § 4 dodaje się pkt 21) o treści:
architektura regionalna – architektura
nawiązująca do historycznych tradycji regionu górskiego, zabudowa wykorzystująca takie materiały budowlane jak drewno, cegła i
kamień. Dachy budynków o nachyleniu połaci dachowej powyżej 40º oraz kryte gontem
drewnianym, strzechą lub dachówką ceramiczną. Zakazuje się dachów płaskich.
§ 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Symbole literowe, o których mowa w
ust.2 pkt.3) oznaczają następujące przeznaczenia podstawowe terenów:
MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN/RM tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zagrodowej
MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
RM tereny zabudowy zagrodowej
U tereny usług komercyjnych
UP tereny usług publicznych
UT tereny usług turystycznych
US tereny sportu i rekreacji
UK tereny usług kultu religijnego
RLU tereny obsługi leśnictwa
ZL tereny lasów
RL tereny dolesień
RZ tereny zieleni

7.

8.

9.

10.

11.

Poz. 2443

ZC tereny cmentarzy
ZP tereny zieleni parkowej
ZD tereny ogródków działkowych
R tereny rolnicze
RP tereny produkcji ogrodniczej i hodowlanej
WS tereny wód powierzchniowych (stawy,
strumienie, zbiorniki wodne)
PE potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej,
PG tereny górnicze
P tereny obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów
O składowisko odpadów
E obiekty zaopatrzenia w energię elektryczną
G obiekty zaopatrzenia w gaz
W obiekty zaopatrzenia w wodę
K obiekty kanalizacji
KD tereny dróg publicznych
KK tereny kolejowe
KW tereny dróg gospodarczych
KS tereny obsługi komunikacji
W § 6 dodaje się pkt 24) o treści:
KW - tereny dróg gospodarczych
a) obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem i organizacją ruchu pieszokołowego (np. miejsca postojowe, chodniki, obudowa biologiczna),
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) zieleń izolacyjna,
d) ścieżki rowerowe.
W § 6 dodaje się pkt 25) o treści:
KS - tereny obsługi komunikacji
b) parkingi,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) zieleń izolacyjna,
d) usługi związane z funkcjonowaniem parkingu,
e) usługi gastronomii.
§ 8 ust. 3, po słowach „Na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej zakazuje się: „pkt 3. otrzymuje brzmienie:
Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie
użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka,
§ 8 ust. 3, po słowach „Na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej zakazuje się: „pkt 4 otrzymuje brzmienie:
Likwidowania naturalnych zbiorników
wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych.
§ 8 ust. 3, po słowach „Na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej zakazuje się: „pkt 5. skreśla się.
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12. § 8 ust. 4. otrzymuje brzmienie:
Na wszystkich terenach za wyjątkiem
terenów przemysłowych, usług komercyjnych i obsługi produkcji rolniczej oraz układu
komunikacyjnego i infrastruktury technicznej
oraz terenu A90UT na którym dopuszcza się
lokalizację wyciągu narciarskiego, wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie określone w raporcie o
oddziaływaniu na środowisko, wykracza poza
granice działki, na której się znajdują.
13. § 11 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Maksymalną możliwą powierzchnię
zabudowy obiektami kubaturowymi dla jednostki administracyjnej A – miasto Kunów do 70% powierzchni istniejącej działki budowlanej, dla pozostałych jednostek administracyjnych do 40% powierzchni istniejącej
działki budowlanej.
14. § 11 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Odsetek
powierzchni
biologicznie
czynnej określa się dla jednostki administracyjnej A – miasto Kunów - minimum 30%
powierzchni działki budowlanej, dla pozostałych jednostek administracyjnych minimum
40% powierzchni działki budowlanej.
15. § 11 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej wynosi 10 arów, a
dla zabudowy bliźniaczej 5 arów.
16. § 11 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
Powierzchnia usługowa nie może przekraczać 50% powierzchni zabudowy mieszkaniowej
17. W § 11 ust. 2 zapis „A47-49” zastępuje się
zapisem „A47-51”
18. § 11 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki wynosi 15 arów.
19. § 11 ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
Realizację zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej i mieszkaniowo-usługowej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych;
20. § 11 ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
Dopuszcza się lokalizację zabudowy
mieszkaniowej pod warunkiem, że jej powierzchnia nie przekroczy 30% powierzchni
zabudowy usługowej oraz że jej lokalizacja
nie będzie narażona na uciążliwości od istniejących usług;
21. W § 11 ust. 8 dodaje się pkt 4) o treści:
Na terenie A 90UT dopuszcza się lokalizację obiektów i budynków usługowych z
zakresu gastronomii, hotelarstwa i turystyki
oraz ścieżek spacerowych i dydaktycznych,
wieży widokowej, mostków i tarasów, pod
warunkiem zachowania stylu architektury regionalnej budynków;
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22. W § 11 ust. 8 dodaje się pkt 5) o treści:
Na terenie A 90UT przed przystąpieniem do projektowania obiektu ustala się
obowiązek wykonanie badań geologicznoinżynierskich dla warunków posadowienia
budynków i obiektów budowlanych;
23. W § 11 ust. 8 dodaje się pkt 6) o treści:
Na terenie A 90UT w okolicy cieku
wodnego obowiązuje zakaz zasypywania i
zarurowania koryta cieku i dopuszcza się jedynie budowę mostów i tarasów nie kolidujących ze swobodnym przepływem wody.
24. W § 11 ust. 10 zapis „A127-137” zastępuje się
zapisem „A127-141”
25. W § 11 ust. 12 zapis „A143-154” zastępuje się
zapisem „A143-157”
26. W § 11 ust. 15 zapis „A155-174” zastępuje się
zapisem „A155-177”
27. W § 11 ust. 26 zapis „A175-178” zastępuje się
zapisem „A175-180”
28. W § 11 dodaje się ust. 27 o treści:
Dla terenów dróg gospodarczych oznaczonych symbolem A1KW ustala się:
1) Możliwość organizacji ciągu pieszojezdnego.
2) Szerokość w liniach rozgraniczających
według rysunku.
3) Dopuszcza się organizację miejsc postojowych.
29. W § 11 dodaje się ust. 28 o treści:
Dla terenów obsługi komunikacji oznaczonych symbolem KS (A1-2) ustala się:
1) Dopuszcza się lokalizację zabudowy związanej z gastronomią, z funkcjonowaniem
parkingu i obsługą ruchu turystycznego.
2) Maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy obiektami kubaturowymi do 30%
powierzchni istniejącej działki.
3) Odsetek powierzchni biologicznie czynnej
określa się na minimum 10% powierzchni
działki
4) Forma budynków nawiązująca do stylu
architektury regionalnej.
5) Maksymalną wysokość obiektów budowlanych do 7 m.
6) Lokalizacja budynków w odległości nie
mniejszej niż 5 m od granicy działki.
§ 4. Ustala się stawkę procentową, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym:
1) w wysokości 1 % dla terenów A 50 MN/RM i
A 51MN/RM,
2) w wysokości 30 % dla terenów A 90 UT, A 1
KS i A2 KS.
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§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr LIX/361/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 maja 2010r.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie:
Roman Kowalski
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LX/364/10
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 czerwca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LX/364/10
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 czerwca 2010 r.
STWIERDZENIE ZGODNOŚCI PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KUNÓW ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KUNÓW
Stwierdza się, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Kunów zgodne są z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ku-

nów przyjętego Uchwałą Nr IX/69/98 Rady Miejskiej
w Kunowie z dnia 10 grudnia 1998r., ze zmianami
wprowadzonymi Uchwałą nr XLVII/324/05 z dnia 28
października 2005r. oraz Uchwałą Nr LIX/360/10 z
dnia 28 maja 2010r.
Załącznik nr 3
do Uchwały nr LX/364/10
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KUNÓW
Uwagi do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Kunów nie wpłynęły.
Załącznik nr 4
do Uchwały nr LX/364/10
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 czerwca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH
FINANSOWANIA
Na podstawie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Kunów przewiduje się, że w związku z

uchwaleniem planu gmina nie poniesie
wydatków na realizacje inwestycji stanowiące
zadania własne gminy.

2443
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UCHWAŁA NR LXXIII/602/10
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9
lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591, Dz. U. Z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Dz. U. Z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Z

2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Z 2002 r. Nr 214
poz. 1806, Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U.
Z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz U z 2002 r. Nr 153
poz. 1271, Dz. U. Z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Dz. U. Z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Z 2002 r.
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Nr 214 poz. 1806, Dz. U. Z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, Dz. U. Z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Z
2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. Z 2006 r.
Nr 181 poz. 1337, Dz. U. Z 2007 r. Nr 48 poz. 327,
Dz. U. Z 2007 r. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Z 2007
Nr 173 poz. 1218, Dz. U. Z 2008 r. Nr 180 poz.
1111, Dz. U. Z 2008 r. Nr 223 poz. 1458, Dz. U. Z
2009 r. Nr 52 poz. 420, Dz. U. Z 2009 r. Nr 157
poz. 1241, Dz. U. Z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Dz. U.
Z 2010 r. Nr 28 poz. 146 oraz art. 211, art. 212,
art. 214, art. 215 art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240
oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146 Rada Miejska
uchwala co następuje
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta
i Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 878 639 zł
w tym:
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę
63 440 zł
Dział 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 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w
podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 54 898 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich o kwotę
741 095 zł
§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich o kwotę
19 205 zł
§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich o kwotę 1 zł
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§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta
i Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 433 240 zł
w tym:
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę
54 898 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
§ 2008 – Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich o kwotę
378 341 zł
§ 6208 - Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich o kwotę 1 zł
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i
Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 3 596 713 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej
Uchwały.
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta
i Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 2 421 714
zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej
Uchwały.
§ 5. W Uchwale Nr LXV/534/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010 roku w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
Staszów na 2010 rok uchyla się dotychczasową
treść § 3 pkt 1 i pkt 2 i w to miejsce wprowadza
się nową treść o brzmieniu:
„§ 3
1. Deficyt budżetu Miasta i Gminy Staszów w
kwocie 16 235 088,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych
kredytów
w
kwocie
12 750 000,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 3 485 088,00 zł
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2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych
środków (§ 955) o kwotę 729 600,00 zł.
Ustala się przychody budżetu w wysokości
19 685 088,00 zł, rozchody w wysokości
3 450 000,00 zł”.
§ 6. Uchyla się dotychczasową treść:
Załącznika Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”
Załącznika 3a – „Zadania inwestycyjne roczne w
2010 r.”
Załącznika nr 5 - „Przychody i rozchody budżetu
w 2010 r.”
Załącznika Nr 8 - „Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.”
Załącznika Nr 10 - „Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych na 2010 r.”
Załącznika nr 12 - „Dotacje podmiotowe w 2010 r.”
Załącznika Nr 13 - „Dotacje celowe w 2010 r.”
do Uchwały Nr LXV/534/10 Rady Miejskiej w
Staszowie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów
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na 2010 rok i w to miejsce wprowadza się nową
treść zawartą w załącznikach:
Nr 2 - „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”
Nr 3 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.”
Nr 4 - „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.”
Nr 5 - „Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.”
Nr 6 - „Plan dochodów i wydatków dochodów
własnych na 2010 r.”
Nr 7 - „Dotacje podmiotowe w 2010 r.”
Nr 8 - „Dotacje celowe w 2010 r.”
do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Kryspin Bednarczyk
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Załącznik nr 1a
do Uchwały nr LXXIII/602/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.
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Załącznik nr 1b
do Uchwały nr LXXIII/602/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXXIII/602/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXXIII/602/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXXIII/602/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Treść
2
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)
Inne źródła (wolne środki)
Przelewy z rachunku lokat
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)
Rozchody z tytułu innych rozliczeń

Klasyfikacja
§
3
§ 952
§ 952

Kwota
2010 r.
4
19 685 088,00
16 200 000,00

§ 903
§ 951
§ 941 do 944
§ 957
§ 931
§ 955
§ 994
§ 992
§ 992
§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995

3 485 088,00
3 450 000,00
3 450 000,00
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr LXXIII/602/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr LXXIII/602/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.
w złotych
Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

1

2
Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum
Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole w Staszowie
Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w
Smerdynie
Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w
Kurozwękach
Zespół placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w
Mostkach
Zespół placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w
Wiśniowej
Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w
Wiązownicy Dużej
Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w
Koniemłotach
Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 3 w Staszowie
Zespół Szkół Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Paderewskiego i Publiczne
Gimnazjum Nr 2 w Staszowie
Zespół Szkół Publiczna Szkoła
Podstawowa im Papieża Jana
Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie
Przedszkole Nr 8 w Staszowie
Przedszkole Nr 3 w Staszowie

3

4
80101
80104
80110

Stan środków
obrotowych na
początek roku
5
2 501,00
13 390,00
817,00

80148

24 320,00

159 600,00

183 920,00

0,00

80101

7 621,00

21 020,00

28 641,00

0,00

80101
80104

2 584,00
4 388,00

49 598,00
49 288,00

52 182,00
53 676,00

0,00
0,00

80148

2 778,00

37 276,00

40 054,00

0,00

80101

2 063,00

39 870,00

41 933,00

0,00

80104

3 282,00

20 700,00

23 982,00

0,00

80101

7 060,00

26 402,00

33 462,00

0,00

80104

4 788,00

15 616,00

20 404,00

0,00

80101

2 680,00

9 366,00

12 046,00

0,00

80104

1 525,00

11 108,00

12 633,00

0,00

80101

741,00

3 350,00

4 091,00

0,00

80148

11 856,00

72 463,00

84 319,00

0,00

80101
80148
80101
80110

2 688,00
41 571,00
49,00
1 682,00

14 240,00
67 278,00
81 300,00
25 100,00

16 928,00
108 849,00
81 349,00
26 782,00

0,00
0,00
0,00
0,00

80148

31 782,00

212 520,00

244 302,00

0,00

80101
80148

2 121,00
18 678,00

30 080,00
212 520,00

32 201,00
231 198,00

0,00
0,00

0,00
10 612,00
2 782,00
314,00
0,00
0,00
38 668,00
243 341,00

8600
217 348,00
84 019,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
12 000,00
1 741 227,00

8600
227 960,00
86 801,00
2 314,00
2 000,00
2 000,00
50 668,00
1 984 568,00

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
11
12
13

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Staszowie
Ogółem

801

Dochody
6
38 500,00
191 015,00
25 050,00

Stan środków
Wydatki
obrotowych na
koniec roku
7
8
41 001,00
0,00
204 405,00
0,00
25 867,00
0,00

801

801

801
801

801

801

801

801

801
801
801
852

80110
80104
80104
85203
85214
85219
85228

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr LXXIII/602/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Dotacje podmiotowe w 2010 r.
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa instytucji
1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1
921
92109
Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie
2
921
92116
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Kwota dotacji
5
852 000
618 000

Ogółem

1 470 000

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LXXIII/602/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Dotacje celowe w 2010 r.
w złotych
Lp. Dział Rozdział
Nazwa zadania
1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z
1
600
60013
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875
2
600
60014
Dofinansowanie publicznych dróg powiatowych
Współfinansowanie w kosztach funkcjonowania
3
750
75020
Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego
4
754
75411
operacyjnego dla PSP w Staszowie
Współpraca Gminy Staszów w zakresie otrzymania i
5
754
75495
eksploatacji Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych Powiatu Staszowskiego
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Organizacja zajęć rekreacyjno-krajoznawczych (cykl
6
630
63095
rajdów rowerowych dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Staszów)
dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego
7
754
75412
dla OSP Krzczonowice
Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych
8
754
75495
na ternie Staszowa-monitoring miejsc zagrożonych
Działalność w ramach Lokalnych Programów Stypendialnych poprzez przyznawanie stypendiów
9
801
80195
uczniom za ich osiągnięcia, spotkania szkoleniowointegracyjne dzieci i młodzieży
10

851

85121

11

851

85153

12

851

85154

13

851

85154

Dotacja na remonty wiejskich ośrodków zdrowia

Jednostka otrzymująca dotację
5

Województwo Świętokrzyskie

Kwota dotacji
6

100 000

Powiat Staszowski

2 146 550

Powiat Staszowski

7 776

Powiat Staszowski

30 000

Powiat Staszowski

1 250

Wyłoniona w drodze konkursu

6 000

OSP Krzczonowice

60 000

Wyłoniona w drodze konkursu

10 000

Wyłoniona w drodze konkursu

7 000

Miejsko -Gminny Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie

80 000

Zorganizowanie letniej imprezy dużej rangi promującej Gminę Staszów z kampanią edukacyjną pn:
Wyłoniona w drodze konkursu
„Narkotyki i Ja”
Organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych w zakresie piłki siatkowej i lekkoatletyce Wyłoniona w drodze konkursu
dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Staszów
Organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych w szczególności w zakresie piłki nożnej
Wyłoniona w drodze konkursu
dla dzieci i młodzieży z terenu północnej części Gminy Staszów

8 000
3 000

2 000
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14

851

85154

15

851

85154

16

851

85154

17

851

85154

18

851

85154

19

851

85154

20

851

85154

21

851

85154

22

851

85154

23

852

85295

24

921

92195

25

921

92195

26

921

92195

27

926

92605

28

926

92605

29

926

92605

30

926

92605

31

926

92605
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Organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych w zakresie biegów przełajowych i tenisie
stołowym dla dzieci i młodzieży z terenu zachodniej
części Gminy Staszów
Organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych w szczególności w zakresie piłki nożnej
dla dzieci i młodzieży z terenu południowej części
Gminy Staszów
Organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych w zakresie piłki ręcznej i piłki siatkowej
dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Staszów
Zorganizowanie wypoczynku letniego – kolonii dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Zorganizowanie wypoczynku letniego – obozu i
biwaku p.n: „Zdrowo wypoczywam – bo nie ulegam”
Profilaktyka zdrowotna i pomoc ludziom w zakresie
chorób uznanych za powszechnie wystepujące na
terenie Gminy Staszów
Zorganizowanie olimpiady wiedzy o Zdrowiu
Zorganizowanie imprezy profilaktyczno-rekreacyjnej
nawiązującej do tradycji pn; „Noc świętojańska”
Zorganizowanie imprezy pn; „Dzień Dziecka 2010”
Prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania żywności
na terenie gminy, powiatu i województwa mających na
celu poprawę sytuacji życiowej rodzin zamieszkałych na
terenie Gminy Staszów
Organizacja dla dzieci m młodzieży zajęć w tańcu
nowoczesnym (udział w imprezach organizowanych
na terenie gminy i konkursach na szczeblu ogólnokrajowym)
Organizacja dla dzieci i młodzieży zajęć muzycznych
(szkolenie oraz udział w uroczystościach i innych
imprezach na terenie Gminy Staszów)
Organizowanie wykładów Uniwersytetu III wieku dla
mieszkańców Gminy Staszów oraz wydawanie niskonakładowych publikacji, książek służących wzbogaceniu zbiorów Biblioteki Staszowskiej
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja
turniejów i udział w zawodach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych w szczególności: piłka nożna, piłka ręczna,
piłka siatkowa, lekkoatletyka, biegi przełajowe, taniec spo
Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży
w piłce nożnej – współzawodnictwo sportowe organizowane przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w
Kielcach (Miasto Staszów, rejon północno-wschodni,
rejon południowy, rejon zachodni)
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez
organizację imprez sportowych, sportoworekreacyjno-okolicznościowych o zasięgu gminnym i
powiatowym
Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji karate, udział w
zawodach i imprezach na terenie Gminy Staszów
Zorganizowanie turnieju w piłce siatkowej – plażowej na terenie gminy Staszów z udziałem znanych
siatkarzy
Ogółem

Poz. 2444

Wyłoniona w drodze konkursu

3 000

Wyłoniona w drodze konkursu

2 000

Wyłoniona w drodze konkursu

8 000

Wyłoniona w drodze konkursu

8 000

Wyłoniona w drodze konkursu

4 000

Wyłoniona w drodze konkursu

1 500

Wyłoniona w drodze konkursu

1 000

Wyłoniona w drodze konkursu

3 000

Wyłoniona w drodze konkursu

10 000

Wyłoniona w drodze konkursu

3 000

Wyłoniona w drodze konkursu

10 000

Wyłoniona w drodze konkursu

5 000

Wyłoniona w drodze konkursu

5 000

Wyłoniona w drodze konkursu

35 000

Wyłoniona w drodze konkursu

51 000

Wyłoniona w drodze konkursu

5 000

Wyłoniona w drodze konkursu

3 000

Wyłoniona w drodze konkursu

1 000
2 620 076
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UCHWAŁA NR LXXIII/609/10
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kąpieliska usytuowanego na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego „Wilga” będącego w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie
Na podstawie art. 40 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.),
Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się regulamin korzystania
z kąpieliska Ośrodka Wypoczynkowego „Wilga”
w Golejowie, będącego w zarządzie Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Staszowie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Kryspin Bednarczyk
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXXIII/609/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

REGULAMIN
Kąpieliska w Golejowie
1. Plaża i kąpielisko są obiektami Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Staszowie.
2. Kąpielisko jest czynne codziennie w godz.
10-18.
3. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na
terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie
pod opieką osób dorosłych.
4. Zabrania się korzystania z plaży i kąpieliska
osobom nietrzeźwym lub będących pod
wpływem środków odurzających.
5. Zabrania się sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
lub środków odurzających na terenie plaży i
kąpieliska.
6. Za przedmioty wartościowe pozostawione na
kąpielisku Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
7. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zalecana jest wzajemna obserwacja,
a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
8. Osoby korzystające z kąpieli i leżakujące
obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
9. Ratownikami są osoby noszące ubiór w
kolorze i z emblematem „WOPR” oraz czapkę ratownika.
10. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są
ściśle stosować się do poleceń ratow-ników.
11. Osobom znajdującym się na terenie
kąpieliska nie wolno:
2445

a) przekraczać granicy strefy oznaczonej
specjalnymi
bojkami,
żółtymi
dla
nieumiejących pływać, czerwonymi dla
umiejących pływać,
b) wchodzić do wody wbrew zakazowi
ratownika oraz gdy wywieszona jest na
maszcie flaga czerwona,
c) wchodzić na pomosty przeznaczone dla
ratowników,
d) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,
e) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych
osób, a w szczególności:
• zakłócać spokoju, popychać i wrzucać
innych osób do wody
• leżakować i biegać po pomostach
• zaśmiecać i brudzić terenu kąpieliska
• niszczyć oznakowań, napisów i wyposażenia kąpieliska i plaży
12. Osoby naruszające porządek publiczny lub
przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od
ewentualnego skierowania sprawy na drogę
postępowania w sprawach o wykroczenie.
13. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny
lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
14. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi OW „Wilga”.
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UCHWAŁA NR LXXIV/611/10
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9
lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591, Dz. U. Z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Dz. U. Z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Z
2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Z 2002 r. Nr 214
poz. 1806, Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U.
Z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz U z 2002 r. Nr 153
poz. 1271, Dz. U. Z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Dz. U. Z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Z 2002 r.
Nr 214 poz. 1806, Dz. U. Z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, Dz. U. Z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Z
2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. Z 2006 r. Nr 181
poz. 1337, Dz. U. Z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Dz. U.
Z 2007 r. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Z 2007 Nr 173
poz. 1218, Dz. U. Z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Dz. U Z 2008 r. Nr 223 poz. 1458, Dz. U. Z 2009 r.
Nr 52 poz. 420, Dz. U. Z 2009 r. Nr 157 poz. 1241,
Dz. U. Z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Dz. U. Z 2010 r.
Nr 28 poz. 146 oraz art. 211, art. 212, art. 214,
art. 215 art. 235, art. 236, art. 237, Nr 106 poz.
675 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2009 roku Nr 157,
poz.1240 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146 Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i
Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 1 300 976 zł
w tym:
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich o kwotę
758 275 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę
50 000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
§ 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 50 000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę
10 500 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego o kwotę 5 000 zł
Dział 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 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat o kwotę 5 000 zł
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 5 000 zł
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat o kwotę 22 000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
§ 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 4 000 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja
§ 0927 – Pozostałe odsetki o kwotę 1 050 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego o kwotę 2 260 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę
8 000 zł
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Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 39 000 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę
3 000 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 333 000 zł
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę
4 891 zł
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta
i Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 1 989 954 zł
w tym:
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 6208 - Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich o kwotę
758 275 zł
§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 766 179 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 50 000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 50 500 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Poz. 2446

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę
32 000 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 333 000 zł
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i
Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 337 431 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej
Uchwały.
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i
Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 1 026 409 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej
Uchwały.
§ 5. Uchyla się dotychczasową treść:
Załącznika Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”
Załącznika 3a – „Zadania inwestycyjne roczne w
2010 r.”
Załącznika Nr 8 - „Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.”
Załącznika Nr 10 - „Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych na 2010 r.”
Załącznika Nr 13 - „Dotacje celowe w 2010 r.”
do Uchwały Nr LXV/534/10 Rady Miejskiej w
Staszowie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów
na 2010 rok i w to miejsce wprowadza się nową
treść zawartą w załącznikach:
Nr 2 - „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”
Nr 3 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.”
Nr 4 - „Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.”
Nr 5 - „Dotacje celowe w 2010 r.”
do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Kryspin Bednarczyk
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Załącznik nr 1a
do Uchwały nr LXXIV/611/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 lipca 2010 r.
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Załącznik nr 1b
do Uchwały nr LXXIV/611/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 lipca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXXIV/611/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 lipca 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXXIV/611/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 lipca 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXXIV/611/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 lipca 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr LXXIV/611/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 lipca 2010 r.
Dotacje celowe w 2010 r.
w złotych
Lp. Dział Rozdział
Nazwa zadania
1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle
1
600
60013
z rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 oraz
połączeniem z drogą wojewódzką nr 875
2
600
60014
Dofinansowanie publicznych dróg powiatowych
Współfinansowanie w kosztach funkcjonowania
3
750
75020
Powiatowej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej
dofinansowanie zakupu samochodu pożarni4
754
75411
czego operacyjnego dla PSP w Staszowie
Współpraca Gminy Staszów w zakresie otrzy5
754
75495
mania i eksploatacji Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych Powiatu Staszowskiego
6

851

85121

Dotacja na przebudowę wiejskich ośrodków
zdrowia

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Organizacja zajęć rekreacyjno-krajoznawczych
7
630
63095
(cykl rajdów rowerowych dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Staszów)
dofinansowanie zakupu samochodu pożarni8
754
75412
czego dla OSP Krzczonowice
Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicz9
754
75495
nych na ternie Staszowa-monitoring miejsc
zagrożonych
Działalność w ramach Lokalnych Programów
Stypendialnych poprzez przyznawanie stypen10
801
80195
diów uczniom za ich osiągnięcia, spotkania
szkoleniowo-integracyjne dzieci i młodzieży
Zorganizowanie letniej imprezy dużej rangi
11
851
85153
promującej Gminę Staszów z kampanią edukacyjną pn: „Narkotyki i Ja”
Organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych w zakresie piłki siatkowej i
12
851
85154
lekkoatletyce dla dzieci i młodzieży na terenie
Miasta Staszów
Organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych w szczególności w zakresie
13
851
85154
piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu północnej części Gminy Staszów
Organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych w zakresie biegów przełajo14
851
85154
wych i tenisie stołowym dla dzieci i młodzieży z
terenu zachodniej części Gminy Staszów
Organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych w szczególności w zakresie
15
851
85154
piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu południowej części Gminy Staszów
Organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych w zakresie piłki ręcznej i piłki
16
851
85154
siatkowej dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Staszów
Zorganizowanie wypoczynku letniego – kolonii
17
851
85154
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Zorganizowanie wypoczynku letniego – obozu i
18
851
85154
biwaku p.n: „Zdrowo wypoczywam – bo nie
ulegam”

Jednostka otrzymująca dotację
5

Województwo Świętokrzyskie

Kwota dotacji
6

100 000

Powiat Staszowski

2 146 550

Powiat Staszowski

7 776

Powiat Staszowski

30 000

Powiat Staszowski

1 250

Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Staszowie

Wyłoniona w drodze konkursu

80 000

6 000

OSP Krzczonowice

60 000

Wyłoniona w drodze konkursu

10 000

Wyłoniona w drodze konkursu

7 000

Wyłoniona w drodze konkursu

8 000

Wyłoniona w drodze konkursu

3 000

Wyłoniona w drodze konkursu

2 000

Wyłoniona w drodze konkursu

3 000

Wyłoniona w drodze konkursu

2 000

Wyłoniona w drodze konkursu

8 000

Wyłoniona w drodze konkursu

8 000

Wyłoniona w drodze konkursu

4 000
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19

851

85154

20

851

85154

21

851

85154

22

851

85154

23

852

85295

24

921

92120

25

921

92195

26

921

92195

27

921

92195

28

926

92605

29

926

92605

30

926

92605

31

926

92605

32

926

92605
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Profilaktyka zdrowotna i pomoc ludziom w
zakresie chorób uznanych za powszechnie wystepujące na terenie Gminy Staszów
Zorganizowanie olimpiady wiedzy o Zdrowiu
Zorganizowanie imprezy profilaktycznorekreacyjnej nawiązującej do tradycji pn; „Noc
świętojańska”
Zorganizowanie imprezy pn; „Dzień Dziecka
2010”
Prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania
żywności na terenie gminy, powiatu i województwa mających na celu poprawę sytuacji
życiowej rodzin zamieszkałych na terenie Gminy
Staszów

Poz. 2446

Wyłoniona w drodze konkursu

1 500

Wyłoniona w drodze konkursu

1 000

Wyłoniona w drodze konkursu

3 000

Wyłoniona w drodze konkursu

10 000

Wyłoniona w drodze konkursu

3 000

Uchwała Nr XIX/153/07 Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad
Dofinansowanie prac przy kościele filialnym Św dotacji na sfinansowanie prac, konRocha w Kurozwękach
serwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków
Organizacja dla dzieci m młodzieży zajęć w
tańcu nowoczesnym (udział w imprezach orgaWyłoniona w drodze konkursu
nizowanych na terenie gminy i konkursach na
szczeblu ogólnokrajowym)
Organizacja dla dzieci i młodzieży zajęć muzycznych (szkolenie oraz udział w uroczystościach i Wyłoniona w drodze konkursu
innych imprezach na terenie Gminy Staszów)
Organizowanie wykładów Uniwersytetu III
wieku dla mieszkańców Gminy Staszów oraz
wydawanie niskonakładowych publikacji, ksią- Wyłoniona w drodze konkursu
żek służących wzbogaceniu zbiorów Biblioteki
Staszowskiej
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja turniejów i udział w zawodach gminnych,
powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i
Wyłoniona w drodze konkursu
międzynarodowych w szczególności: piłka
nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, lekkoatletyka, biegi przełajowe, taniec spo
Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w piłce nożnej – współzawodnictwo
sportowe organizowane przez Świętokrzyski
Wyłoniona w drodze konkursu
Związek Piłki Nożnej w Kielcach (Miasto Staszów, rejon północno-wschodni, rejon południowy, rejon zachodni)
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
poprzez organizację imprez sportowych, sporWyłoniona w drodze konkursu
towo-rekreacyjno-okolicznościowych o zasięgu
gminnym i powiatowym
Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji karate,
udział w zawodach i imprezach na terenie Gmi- Wyłoniona w drodze konkursu
ny Staszów
Zorganizowanie turnieju w piłce siatkowej –
plażowej na terenie gminy Staszów z udziałem Wyłoniona w drodze konkursu
znanych siatkarzy
Ogółem

10 000

10 000

5 000

5 000

35 000

51 000

5 000

3 000
1 000
2 630 076
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2447

UCHWAŁA NR LXXIV/613/10
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty
wierzytelności Gminy Staszów i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz. U.
Z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Z 2002 r. Nr 62
poz. 558, Dz. U. Z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U.
Z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. Z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Dz. U. Z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz U
z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Dz. U. Z 2004 r. Nr 116 poz. 1203,
Dz. U. Z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. Z 2005 r.
Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Dz. U. Z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. Z 2006 r.
Nr 181 poz. 1337, Dz. U. Z 2007 r. Nr 48 poz. 327,
Dz. U. Z 2007 r. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Z 2007
Nr 173 poz. 1218, Dz. U. Z 2008 r. Nr 180 poz.
1111, Dz. U. Z 2008 r. Nr 223 poz. 1458, Dz. U. Z
2009 r. Nr 52 poz. 420, Dz. U. Z 2009 r. Nr 157
poz. 1241, Dz. U. Z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Dz. U.
Z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Dz. U. Z 2010 r. Nr 106
poz. 675) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 oraz Dz. U. z
2010 r. Nr 28 poz. 146) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Określa się szczegółowe zasady i
tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz
rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny oraz niepodatkowych należności o charakterze publiczno-prawnym przypadających Gminie Staszów
lub jej jednostkom podległym.
2. Przez wierzytelności pieniężne rozumie
się należności wymagalne (zaległe), przysługujące z danego tytułu od jednego dłużnika będącego osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
zwanych dalej „dłużnikami”, obejmujące należność główną i należności uboczne, ustalone na
dzień umorzenia lub udzielenia innej ulgi, zwane
dalej „należnościami”.

3. W stosunku do dłużników będących
przedsiębiorcami stosowanie umorzeń, odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności,
niezależnie od zasad i trybu określonych w niniejszej uchwale – stosuje się przepisy ustawy z
dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej de minimis (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 59 , poz.
404 z późn. zm.).
§ 2.1. Należność może zostać umorzona w
całości lub części, jeżeli:
1) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie
pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na
podstawie odrębnych przepisów;
2) na skutek likwidacji, upadłości lub rozwiązania dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z
którego można by egzekwować należność, a
odpowiedzialność z tytułu zaciągniętych zobowiązań nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie;
3) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł
nie pozostawiając spadkobierców;
4) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub
siedziby dłużnika;
5) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji;
6) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w
postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
7) należność nie przekracza bądź jest równa
wysokości kosztu jednego upomnienia opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do
zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji
administracyjnej;

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 247

– 20121 –

8) umorzenie należności jest uzasadnione ważnym interesem publicznym.
2. Umorzenie, w przypadkach określonych
w ust.1 może nastąpić na wniosek dłużnika lub z
urzędu, jeżeli podstawy potwierdzone są dokumentami dołączonymi do wniosku lub znajdują
się w posiadaniu organu uprawnionego.
3. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może
nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.
4. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności, wyznacza się termin zapłaty pozostałej do
uregulowania części należności. W takim przypadku poucza się dłużnika, iż niedotrzymanie
terminu zapłaty pozostałej części należności może skutkować odstąpieniem od umorzenia.
§ 3.1. Do umarzania należności cywilnoprawnych uprawniony jest:
a) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów w odniesieniu do należności nie przekraczających
jednorazowo 10 000,00 zł (słownie złotych:
dziesięć tysięcy).
b) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów po zaciągnięciu opinii Komisji do spraw budżetu jeżeli
kwota należności jest wyższa niż 10 000,00 zł.
Burmistrz może wyrazić zgodę na niedochodzenie należności, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 złotych.
§ 4.1. W przypadkach uzasadnionych
względami społecznymi lub gospodarczymi – na
wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty
całości lub części należności lub rozłożyć na raty,
biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika
oraz uzasadniony interes jednostki będącej wierzycielem.
2. Okres odroczenia terminu płatności nie
może być dłuższy niż 12 miesięcy.
3. Okres spłaty należności rozłożonej na
raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.
4. Od należności, której termin zapłaty odroczono, lub którą rozłożono na raty, nie pobiera
się odsetek za zwłokę za okres od dnia wydania
decyzji lub podpisania ugody, włącznie z tym
dniem, do dnia upływu terminu zapłaty określonego w ugodzie lub decyzji.

Poz. 2447

5. Jeżeli dłużnik:
1) nie spłaci należności w odroczonym terminie
- należność staje się natychmiast wymagalna
wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego
dnia wymagalności;
2) nie spłaci którejkolwiek z rat – niespłacona
należność staje się natychmiast wymagalna
wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego
dnia wymagalności;
6. Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności publicznoprawnych uprawniony jest Burmistrz Miasta i
Gminy Staszów.
§ 5. Umarzanie, odraczanie terminu spłaty
lub rozkładanie na raty należności cywilnoprawnych następuje w formie:
a) decyzji administracyjnej - w odniesieniu do
należności o charakterze administracyjnoprawnym,
b) w drodze umów cywilnoprawnych - w odniesieniu do należności o charakterze cywilno –
prawnym,
c) w drodze jednostronnego oświadczenia woli w sytuacjach przewidzianych § 2 ust 1 pkt 3 i 4.
-

§ 6. Pomoc de minimis stanowią:
umorzenia określone w § 2 ust. 1 pkt 5 i 8,
odroczenia lub rozłożenie na raty określone
w § 4 ust. 1
niniejszej uchwały.

§ 7. Ogólną kwotę pomocy de minimis
przyznanej podmiotowi gospodarczemu w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat kalendarzowych nie może
przekraczać równowartości 200 000 Euro brutto a
w sektorze transportu drogowego 100 000 Euro
brutto.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzystkać pomocy de minimis
jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w
odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą a łączna kwota
pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.
§ 8. Przedsiębiorca ubiegajacy się o pomoc jest zobowiązany do przedłożenia:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega
się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających
go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
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b) informacji niezbędnej do udzielenia pomocy
de minimis, dotyczącej w szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego
działalności oraz wielkości i przeznaczenia
pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu
do tych samych kosztów kwalifikujących się
do objęcia pomocą, na pokrycie których ma
być przeznaczona pomoc de minimis na wzorze formularza określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.
(Dz. U. Nr 53, poz. 311)
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oraz wskazania organów lub osób do tego
uprawnionych.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 11. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i
Gminy Staszów do informowania Rady Miejskiej
w Staszowie o podjętych w roku budżetowym
rozstrzygnięciach w zakresie stosowania ulg
określonych w niniejszej uchwale w terminie
przewidzianym do złożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów.

§ 9. Traci moc uchwała:
1) Nr XLVIII /477/06 Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania
spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Staszów oraz jej jednostek
organizacyjnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Kryspin Bednarczyk
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UCHWAŁA NR XLIV/220/10
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 27 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, 236
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy
na 2010 r. o kwotę – 67.584 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy
na 2010 r. o kwotę – 228.899 zł.
§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy
na 2010 r. o kwotę – 141.315 zł.
§ 4. Szczegółowy podział zwiększenia i
zmniejszenia budżetu gminy określa załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zwiększa się przychody budżetu gminy w § 957 o kwotę – 20.000 zł.

Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w
2010 r.” do Uchwały Nr XXXIX/188/10 Rady
Gminy w Baćkowicach z dnia 27 stycznia 2010
roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 6.1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2010–2012” do Uchwały Nr XXXIX/188/10 Rady
Gminy w Baćkowicach z dnia 27 stycznia 2010
roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3
do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2010 r.” do Uchwały Nr XXXIX/188/10 Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie
jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
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3. Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe w
2010r.” do Uchwały Nr XXXIX/188/10 Rady
Gminy w Baćkowicach z dnia 27 stycznia 2010
roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5
do niniejszej uchwały.

Poz. 2448

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Masternak
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/220/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 lipca 2010 r.

Szczegółowy podział zwiększenia i zmniejszenia budżetu gminy
Dział

Rozdział

§

710
71004
0970
4170

Plan dochodów budżetowych
zwiększenia
zmniejszenia
39 600
39 600
39 600

Plan wydatków budżetowych
zwiększenia
zmniejszenia
59 600
59 600
59 600
14 915
14 915
14 915
25 504

720
72095
6630
750

25 504
75023
6630
75056
2010
4010
4110
4120
4170
4410
4740
4750

852

25 504
25 504

25 504
18 870
3 190
514
2 130
450
50
300
2 980
500

2 480
85212
4210
4300
85219
2030
4010
4110
4120

2 095
334
51
125 900
125 900

92601
6050
6059
67 584

500
500
500

500
2 480

2 480
2 480

926

Ogółem:

14 915
14 915
14 915

0

125 900
228 899

125 900
125 900
125 900
141 315
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/220/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 lipca 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Treść
2
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)
Inne źródła (wolne środki)
Przelewy z rachunku lokat
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
Wykup innych papierów wartościowych(obligacji komunalnych)
Rozchody z tytułu innych rozliczeń

Klasyfikacja
§
3
§ 952
§ 952

Kwota
2010 r.
4
3 823 665
1 300 000
1 672 746

§ 903
§ 951
§ 941 do 944
§ 957
§ 931
§ 955
§ 994
§ 992
§ 992
§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995

94 811
756 108
300 000
119 645
180 355
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIV/220/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 lipca 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLIV/220/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 lipca 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLIV/220/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 lipca 2010 r.

2448
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UCHWAŁA NR XLVI/231/2010
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bałtów w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 19 i art. 18
ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.) oraz w związku z art. 5
ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
Rada Gminy w Bałtowie uchwale, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dzie-

dzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bałtów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Cichocki
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/231/2010
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego gminy Bałtów
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji
Tytuł
I

II

2449

Postanowienia ogólne
1. Konsultacje przeprowadza się w oparciu
o zasady:
a) partnerstwa
b) efektywności
c) uczciwej konkurencji
d) jawności
e) suwerenności
2. Konsultacje przeprowadza się przed
wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Gminy w Bałtowie.
3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 Ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie gminy Bałtów, zwanych
dalej „podmiotami”.
4. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w pkt.I ust.3 w sprawie poddanej
konsultacji.
Sposób i formy przeprowadzania konsultacji.
1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji
podejmuje Wójt Gminy Bałtów w drodze
zarządzenia, które określi:
a) przedmiot konsultacji, w tym projekt
prawa miejscowego,
b) propozycję terminu konsultacji,
c) formę konsultacji,
d) osobą upoważnioną do kontaktu oraz
jej stanowisko w Urzędzie Gminy odpowiedzialna za przeprowadzenie
konsultacji.
2. Konsultacje mogą mieć formę:

a) pisemną – poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów, o których mowa w pkt.I ust.3
w celu wyrażenia opinii pisemnej w
poddanej kwestii,
b) bezpośrednich spotkań z podmiotami, o których mowa w pkt.I ust.3
3. Niezależnie od wybranej formy konsultacji, na stronie internetowej gminy Bałtów
www.gminabaltow.pl; publikowana jest
informacja o terminie, zakresie, formie i
trybie konsultacji.
4. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Wójt Gminy w Bałtowie.
5. Z przebiegu konsultacji sporządza się
protokół zawierający informację o formie
konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji wraz z wynikami. Do protokołu
dołącza się listę obecności uczestników
spotkania.
6. W przypadku konsultacji prowadzonych
w formie bezpośrednich spotkań, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed
wyznaczoną datą spotkania wysyła się informację pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji.
III Postanowienia końcowe.
1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy
a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje
uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów
wymienionych w pkt. I ust. 3.
2. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną
na stronie internetowej gminy Bałtów.
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UCHWAŁA NR XLVI/232/2010
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust.4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn. zm.),
oraz w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2,
4, 5 ,art.216, art. 235 ust.1, 2 i 3, art.236 ust.1, 2,
3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z
późn. zm.) Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.

brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik nr 4a do uchwały budżetowej „Wydatki bieżące na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 r”,
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6
do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych oraz dokonuje się przeniesień w planie
wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 4b do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010r.”,
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7
do niniejszej uchwały

§ 3. Załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne”, otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
uchwały budżetowej.

§ 8. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej
„Przychody i rozchody budżetu w 2010 r” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do
niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
„Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012” otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 r”, otrzymuje

§ 10. Uchwała wchodzi w Zycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Cichocki
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/232/2010
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XLVI/232/2010
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
5a.
5b.
5c.
5d.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasyfikacja
§

Treść
2
Przychody ogółem:

3

Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Prywatyzacja pośrednia
Prywatyzacja bezpośrednia
Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych
jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa
Pozostałe przychody z prywatyzacji
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Obligacje
Inne papiery wartościowe
Inne źródła (wolne środki)
Przelewy z rachunku lokat
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
Wykup papierów wartościowych
Wykup obligacji
Rozchody z tytułu innych rozliczeń

Kwota
2008 r.

§ 952
§ 952

4
6 400 000,00
3 935 000,00
170 000,00

§ 903

2 295 000,00

§ 951
§ 941 do 9441)
§ 941
§ 942
§ 943
§ 944
§ 957
§ 911
§ 931
§ 955
§ 994
§ 992
§ 992

100 000,00
100 000,00

§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 971
§ 995

2450

1)

w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno
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UCHWAŁA NR XLVIII/373/10
RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zasad odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez oddziały przedszkolne
prowadzone przez szkoły podstawowe na terenie gminy Masłów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18
ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001r. Nr 141 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572
z późn. zm.) Rada Gminy Masłów uchwala, co
następuje:

§ 1.1. Wychowanie przedszkolne obejmuje
dzieci w wieku 3-6 lat.
2. Usługi świadczone przez oddziały
przedszkolne prowadzone przez gminę Masłów
w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, o której mowa w załączniku
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Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 lutego 2002 roku w
sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2003r
Nr 51 poz. 458 ze zmianami) są realizowane:
1) bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
2) odpłatnie ponad podstawę programową w
wymiarze 3 godzin dziennie.
§ 2. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego określają statuty szkół. Czas zajęć wychowawczo–dydaktycznych przeznaczonych na
realizację podstawy programowej wynosi 5 godzin dziennie i jest określany w arkuszach organizacyjnych oddziałów przedszkolnych.
§ 3.1. Ustala się odpłatność rodziców
(opiekunów prawnych) za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą koszty następujących zajęć opiekuńczowychowawczych oraz dydaktycznych:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające
rozwój umysłowy dziecka,
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne
uzdolnienia,
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka.

Poz. 2451

3. W przypadku nieobecności dziecka w
przedszkolu ponad 50% dni opłata o której mowa w ust. 1 i 2 podlega zwrotowi w wysokości
proporcjonalnej za każdy dzień nieobecności.
4. Należność jest regulowana w terminie
do 15 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.
§ 5. Odpłatność za wyżywienie dzieci jest
niezależna od opłaty, za świadczenia dodatkowe,
określonej w § 4.
§ 6. Dopuszcza się organizację zajęć dodatkowych odpłatnych i nieodpłatnych w oddziałach przedszkolnych. Zajęcia odpłatne organizowane są na wniosek rodziców, pod warunkiem
ponoszenia kosztów tych zajęć przez rodziców.
§ 7. Postanowienia § 4 uchwały nie dotyczą dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, na które przekazywana jest część oświatowa subwencji ogólnej
korzystających z usług świadczonych przez
przedszkole prowadzone przez gminę Masłów.
§ 8. Dzieci zamieszkałe na terenie innych
gmin mogą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę w miarę
wolnych miejsc.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 4.1. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę zegarową korzystania dziecka ze
świadczeń, przekraczających 5 godzin, o których
mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 1,00 zł
(słownie: jeden złotych 00/100).

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Masłów, szkołach podstawowych prowadzonych na terenie
gminy Masłów i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. W przypadku gdy do przedszkola
uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny,
opłata miesięczna za drugie i kolejne dziecko
wynosi 50% opłaty określonej w ust. 1.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów:
mgr Genowefa Jaros
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UCHWAŁA NR XLVIII/374/10
RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Ciekoty, gmina Masłów
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), Rada Gminy Masłów uchwala,
co następuje:
§ 1. W obrębie Ciekoty nadaje się nazwę
ulicy:
Radostowa– dla działki o numerze ewidencyjnym 1528/2.

§ 2. Szczegółowy przebieg ulicy, której nadano nazwę, przedstawiony jest na załączniku
graficznym do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów:
mgr Genowefa Jaros
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UCHWAŁA NR XLIV/239/2010
RADY GMINY W MIRCU
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie podziału gminy Mirzec na okręgi wyborcze ustalenie ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Mircu
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy o
samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 90 i
art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw /tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 159,
poz.1547 z późn. zm/ oraz w związku z Zarządzeniem Nr 12/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z
dnia 1.02.2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Na
wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy uchwala co
następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy w Mircu ustala się liczbę okręgów
wyborczych, ich granice i numery oraz liczbę
wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym zgodnie z załącznikiem do niniejszej
Uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXXII/220/2002
Rady Gminy w Mircu z dnia 28.06.2002 roku.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu
przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 4. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
podaje się do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy w Mircu:
mgr Jan Kruk
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Załącznik do Uchwały nr XLIV/239/2010
Rady Gminy w Mircu
z dnia 22 lipca 2010 r.
Tytuł
1) Dla Gminy Mirzec ustalona została liczba radnych - 15
2) Dla przeprowadzenia wyborów do rady Gminy w Mircu tworzy się 9 okręgów wyborczych i tak:
Liczba radnych
wybieranych w okręgu
2

Granice okręgu
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mirzec - Majorat Mirzec ul. Langiewicza
Mirzec - Malcówki
Trębowiec Mały
Trębowiec Duży
Trębowiec - Krupów
Osiny
Osiny-Majorat
Osiny - Mokra Niwa
Gadka
Tychów Stary
Ostrożanka
Małyszyn Górny
Krzewa
Małyszyn Dolny
Tychów Nowy
Jagodne
Mirzec-Poddąbrowa
Mirzec -Czerwona
Mirzec -Podborki
Mirzec Stary
Mirzec -Poduchowne
Mirzec -Podkowalów
Mirzec -Korzonek
Mirzec -Ogrody
Mirzec ul. J. Prendowskiej
Mirzec ul. Modrzewiowa

1
2
2
2
2
1
1
2
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UCHWAŁA NR 49/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
dotycząca sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich zaistniałych w uchwale Nr 48/2010 Kolegium
RIO w Kielcach
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Zbigniew Rękas - Zastępca Prezesa Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika Dębowska Sołtyk, Iwona Kudła, Ewa
Midura, Ireneusz Piasecki
na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia
08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) w związku z
art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm) oraz art. 18a
ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z
2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
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postanawia
sprostować pomyłki pisarskie zaistniałe w
uchwale Nr 48/2010 Kolegium RIO w Kielcach
poprzez:

1/ wykreślenie w tytule uchwały słów w
brzmieniu „oraz wskazania naruszenia prawa
w tej uchwale”
2/ wykreślenie z uzasadnienia do uchwały części treści oznaczonej jako Ad I.2

Uzasadnienie
Na posiedzeniu w dniu 04.08.2010 r. Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
podjęło uchwałę Nr 48/2010 w sprawie stwierdzenia
nieważności
części
uchwały
Nr XLVIII/372/2010 Rady Gminy w Masłowie.
Pomimo opracowywania treści tej uchwały przy
pomocy edytora tekstu w jej tytule oraz w części
uzasadnienia zaistniały błędy pisarskie polegające na:
1/ nadaniu tytułu w/w uchwale Kolegium w
brzmieniu „w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLVIII/372/2010 Rady
Gminy w Masłowie oraz wskazania naruszenia prawa w tej uchwale” zamiast „w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały
Nr XLVIII/372/2010 Rady Gminy w Masłowie”
2/ zamieszczeniu w uzasadnieniu do w/w
uchwały Kolegium po częściach Ad 1. i Ad 2.
odnoszących się do sentencji uchwały zbędnej części oznaczonej jako Ad I.2/ o następującej treści „Dotacje o których mowa w art. 80
i 90 ustawy o systemie oświaty są dotacjami
podmiotowymi, które są przekazywane
uprawnionym do nich podmiotom w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub
placówki. Jeśli przedszkole lub szkoła publiczna zostanie utworzona w trakcie roku
budżetowego to przysługuje jej proporcjonalna w stosunku do okresu działania w danym roku budżetowym część dotacji rocznej.
Regulacja Rady Gminy w Masłowie zawarta
w § 4 ust. 2 uchwały Nr XLVIII/372/2010 pozwala na ubieganie się o pełne 12 części dotacji także tym przedszkolom i szkołom publicznym, które utworzone zostały w trakcie
roku budżetowego i należna jest im tylko

proporcjonalna do okresu działania w roku
budżetowym część dotacji rocznej. Natomiast regulacja zawarta w § 7 ust. 2 w/w
uchwały pozwala na ubieganie się o dotację
za okres wsteczny począwszy od miesiąca w
którym nowy podmiot w formie niepublicznego przedszkola lub niepublicznej szkoły
rozpoczął działalność - na co wskazuje treść
§ 7 ust. 3 w/w uchwały. W przypadku niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół
dotacje przysługują pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub
szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie
później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji (art. 90 ust.
1a, 2a, 2b, 2d i 3 ustawy o systemie oświaty.
Przepisy te wskazują, że dotacje dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół
mogą być wypłacane w roku następnym w
stosunku do roku podania informacji o planowanej liczbie uczniów. Dotacje te są przekazywane – zgodnie z art. 90 ust. 3 c w/w
ustawy w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek
bankowy szkoły lub placówki. W uchwale
stanowiącej akt prawa miejscowego nie zamieszcza się przepisów prawnych niezgodnych z ustawą, na podstawie, której są one
wydawane - na co wskazuje § 136 w związku
z § 143 w/w Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.”
W związku z koniecznością wyeliminowania powyższych
błędów
pisarskich
z
uchwały
Nr 48/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. Kolegium
RIO w Kielcach postanowiło jak wyżej.
Przewodniczący Kolegium
Zastępca Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Zbigniew Rękas
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PNK.I.911/51/2010
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 20 lipca 2010 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.

Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.,
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z
2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106,
poz. 675)

stwierdza się nieważność
uchwały Nr XLV/344/2010 Rady Miejskiej w
Ćmielowie z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie

zaliczenia dotychczasowych odcinków dróg
gminnych do kategorii dróg wewnętrznych.

Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w
Ćmielowie uchwaliła pozbawienie kategorii dróg
gminnych i zaliczenie do kategorii dróg wewnętrznych: drogi Nr 318030 T Smyków-przez
Wieś i drogi Nr 318047 T Jastków przez Wieś
stanowiąc jednocześnie w § 3 uchwały, że
wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Zgodnie z treścią art. 10 ust. 2 i ust. 3 zd. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z
późn. zm.) pozbawienia drogi dotychczasowej
kategorii dokonuje się w trybie właściwym do jej
zaliczenia do odpowiedniej kategorii i pozbawienie nie może być dokonane później, niż do końca
trzeciego kwartału z mocą od dnia 1 stycznia
roku następnego. Art. 7 ust. 2 tej ustawy stanowi
natomiast, że zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy
po zasięgnięciu opinii właściwej rady powiatu.
Jak wynika z pisma Wydziału Infrastruktury i Geodezji tutejszego Urzędu z dnia 29 czerw-

ca 2010 r. znak: IG.XIV.0718-33/10 przedmiotowa
uchwała została podjęta bez uzyskania opinii
Zarządu Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim, a
więc nie spełnia warunku przewidzianego w art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, zaś § 3 przedmiotowej uchwały nie
uwzględnia regulacji zawartej w art. 10 ust. 2 tej
ustawy zgodnie z którym pozbawienie dróg kategorii dróg gminnych powinno być dokonane
ze skutkiem na dzień 1 stycznia roku następnego. Ponadto w podstawie prawnej uchwały kwalifikowanej jako akt prawa miejscowego (vide § 3
uchwały) nie określono, że we wskazanych publikatorach ustaw ogłoszono ich jednolite teksty.
Ilość wskazanych wyżej naruszeń obowiązujących norm prawnych, w ocenie organu nadzoru, uzasadnia stwierdzenie nieważności w/w
uchwały w całości.
Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje
prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PNK.I.0911/54/10
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 26 lipca 2010 r.
Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z

2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2009r. Nr 157
poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142, z 2010r. Nr 28
poz.146, Nr 106, poz. 675).

stwierdzam nieważność
uchwały nr XLV/186/10 Rady Gminy Samborzec
z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podpisania porozumienia
międzygminnego dotyczącego zwrotu dotacji

przekazanej przez Gminę Miejską Sandomierz
Niepublicznemu Punktowi Przedszkolnemu na
dzieci będące mieszkańcami Gminy Samborzec
–w części określonej w § 3.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 23 czerwca 2010r. Rada
Gminy Samborzec podjęła uchwałę w sprawie
upoważnienia Wójta Gminy do podpisania porozumienia międzygminnego dotyczącego zwrotu
dotacji przekazanej przez Gminę Miejską Sandomierz Niepublicznemu Punktowi Przedszkolnemu na dzieci będące mieszkańcami Gminy
Samborzec. Uchwała ta została doręczona organowi nadzoru w dniu 28 czerwca 2010r.
Rada Gminy w § 3 postanowiła, że „uchwała
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”.
W toku badania jej legalności organ nadzoru stwierdził, iż uchwała w zakresie określonym w §3 w sposób istotny narusza prawo, w
szczególności art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17,
poz. 95), zgodnie z którym w wojewódzkim
dzienniku urzędowym ogłasza się:
1) akty prawa miejscowego stanowione przez
wojewodę i organy administracji niezespolonej;
2) akty prawa miejscowego stanowione przez
sejmik województwa, organ powiatu oraz
organ gminy, w tym statuty województwa,
powiatu i gminy;
3) statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów;
4) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty
prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;

5) wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy;
6) porozumieniu w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte:
a) między jednostkami samorządu terytorialnego,
b) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej;
7) uchwałę budżetową województwa oraz
sprawozdanie z wykonywania budżetu województwa;
8) obwieszczenie o wygaśnięciu mandatu wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy;
9) statut urzędu wojewódzkiego;
10) inne akty prawne, informacje, komunikaty,
obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.
Przedmiotowa uchwała nie mieści się w katalogu aktów wymienionych w powyższym przepisie, a obowiązek publikacji nie wynika z przepisów
szczególnych. Należy przez to rozumieć, iż Rada
Gminy Samborzec, kierując uchwałę do ogłoszenia
w wojewódzkim dzienniku urzędowym, uznała ją
za akt prawa miejscowego.
W orzecznictwie sądów administracyjnych
powszechnie przyjęto pogląd, iż akt prawa miejscowego to taki akt, który zawiera co najmniej
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jedną normę o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. Charakter generalny mają te normy,
które odnoszą się do pewnej kategorii potencjalnych adresatów, a nie do indywidualnie oznaczonego podmiotu. Abstrakcyjność normy wyraża się zaś w tym, że zakazywanie, nakazywanie
bądź uprawnienie ma mieć miejsce w pewnych
powtarzalnych okolicznościach, nie zaś w jednej
konkretnej sprawie. Tym samym normy te mogą
zostać wykorzystane w nieograniczonej liczbie
przypadków w przyszłości. Pod pojęciem aktów
prawa miejscowego rozumie się zatem akty administracyjne generalne, zawierające normy
prawne powszechnie obowiązujące na określonym terytorium państwa, skierowane do adresatów określonych w sposób abstrakcyjny i ustalające ciążące na nich obowiązki lub służące im
uprawnienia, wydane na podstawie i w granicach wyraźnego ustawowego upoważnienia i
ogłoszone w sposób prawem przewidziany
(zob.: T. Woś: Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 1999, s. 75-76).

Poz. 2456,2457

Organ nadzoru stwierdził, iż przedmiotowa
uchwała nie zawiera w swej treści regulacji o
charakterze normatywnym i nie jest aktem generalnym i abstrakcyjnym, wobec powyższego nie
posiada cech aktu normatywnego, a tym samym
powinna wejść w życie z dniem podjęcia.
W związku z powyższym stwierdzenie nieważności uchwały w części określonej w § 3 jest
uzasadnione.
W uzupełnieniu należy podkreślić, iż jedynie treść porozumienia podlega ogłoszeniu w
wojewódzkim dzienniku urzędowym zgodnie z
art. 13 pkt 6a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Natomiast upoważnienie przez radę gminy (w
drodze uchwały) Wójta do podpisania porozumienia międzygminnego nie mieści się w dyspozycji normy prawnej ww. przepisu prawa.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego,
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
w/z Wojewody Świętokrzyskiego
Wicewojewoda Świętokrzyski:
Piotr Żołądek
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.III.7041/2-85/10
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 27 lipca 2010 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. - Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055

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

stwierdzam nieważność
części uchwały Nr VIII/11/10 Rady Miejskiej w
Starachowicach z dnia 25 czerwca 2010r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie
jednostki E11 „Kolonijki 1” na obszarze miasta
Starachowice, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, która dotyczy:
I.
- terenu oznaczonego symbolem KDD1 (tereny
dróg i ulic klasy dojazdowej),

-

terenu oznaczonego symbolem Kp1 (tereny
ciągów pieszych w terenach zabudowanych),
- dwóch terenów znajdujących się na północnym wschodzie i południowym wschodzie
rysunku planu, pomiędzy linią rozgraniczającą teren drogi KDD1 a granicą obszaru objętego planem miejscowym.
II. Wskazuje się nieistotne naruszenie prawa w
zakresie zapisów przedmiotowej uchwały,
określonych w pkt II uzasadnienia.
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Uzasadnienie
Na sesji w dniu 25 czerwca 2010r. Rada
Miejska w Starachowicach podjęła uchwałę
Nr VIII/11/10 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w obrębie jednostki E11 „Kolonijki 1” na obszarze miasta Starachowice.
W dniu 14 lipca 2010r. organ nadzoru
wszczął postępowanie nadzorcze oraz zobowiązał Gminę do złożenia wyjaśnień i ustosunkowanie się do przedłożonych do uchwały zarzutów.
Pismem z dnia 20 lipca 2010r., znak:
WO.BR-0920/16/GA/2010 Przewodniczący Rady
Miejskiej w Starachowicach złożył wyjaśnienia
odnoszące się do stwierdzonych przez organ
nadzoru nieprawidłowości.
Po dokonaniu analizy postanowień uchwały pod
względem ich zgodności z prawem oraz złożonych wyjaśnień, organ nadzoru stwierdza, że
przedmiotowa uchwała podjęta została z rażącym naruszeniem prawa dotyczącym zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie określonym w sentencji.
Przepis art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.) - zwanej dalej ustawą stanowi, że naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego oraz
istotne naruszenie trybu jego sporządzania, powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. W przypadku naruszenia zasad
sporządzania planu miejscowego ustawodawca
nie wymaga, aby przedmiotowe naruszenie miało charakter istotny. Tak więc każde naruszenie
zasad sporządzania planu miejscowego powinno
skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały
w całości lub części.
I. W zakresie naruszenia zasad sporządzania
planu miejscowego:
Stwierdza się nieważność części planu miejscowego, która dotyczy:
- terenu oznaczonego symbolem KDD1 (tereny dróg i ulic klasy dojazdowej), ponieważ:
uchwała narusza art. 15 ust. 1 ustawy w
związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430) poprzez niedostosowanie parametrów drogi publicznej klasy D do parametrów wymaganych rozporządzeniem.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 prezydent
miasta sporządza projekt planu miejscowego zgodnie z przepisami odrębnymi.

Zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających jednojezdniowej ulicy klasy D
nie powinna być mniejsza niż 10 m.
Z rysunku planu wynika, że droga oznaczona symbolem KDD1 na całej długości
posiada w liniach rozgraniczających szerokość 8m.
Z § 23 pkt 3 uchwały wynika, że dla
drogi KDD1 „szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu od
8,0–10,0 m”. W § 13 ust. 2 pkt 1 uchwały
zawarto zapis, że droga o symbolu KDD1
jest „przewidziana do przebudowy w układzie etapowym do parametrów wymaganych dla tej klasy drogi, przy czym I etap
przebudowy dotyczy zakresu określonego
planem”. Skoro plan miejscowy jest
pierwszym etapem przebudowy drogi
KDD1, to szerokość tej drogi w liniach rozgraniczających uwidoczniona na rysunku
planu, powinna być zgodna z ustaleniami
tekstowymi tego planu oraz z przepisami
odrębnymi.
A zatem niezachowanie odpowiednich parametrów dla drogi KDD1 narusza
ww. przepisy.
Zaznacza się jednocześnie, że ustalenia ogólne planu nie odpowiadają ustaleniom szczegółowym planu miejscowego.
Z ustaleń ogólnych planu - § 13 ust. 3
uchwały wynika, że szerokość pasów drogowych ulic (dróg) dojazdowych klasy D
wynosi 12m (czyli również drogi KDD1).
Natomiast z ustaleń szczegółowych wynika, że szerokość tej drogi wynosi 8–10 m
(§ 23 pkt 3 uchwały),
- terenu oznaczonego symbolem Kp1 (tereny ciągów pieszych w terenach zabudowanych), ponieważ:
uchwała narusza art. 15 ust. 1 ustawy w
związku z § 14 ust. 1 i 3 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z późn. zm.), poprzez niezapewnienie
do działki budowlanej dojścia/dojazdu o
odpowiednich parametrach.
Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej.
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§ 14 ust. 3 rozporządzenia stanowi, że do
budynku i urządzeń z nim związanych,
wymagających dojazdów, funkcję tę mogą
spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.
Z § 26 pkt 1 uchwały wynika, że
ciąg oznaczony symbolem Kp1 „stanowi
dojazd konieczny do działki o numerze
ewidencyjnym 2241”. Z rysunku planu
wynika, że ciąg ten posiada szerokość w
liniach rozgraniczających 2,5m.
A zatem niezachowanie odpowiednich parametrów ciągu pieszego Kp1 spełniającego funkcję dojścia/dojazdu do działki
budowlanej, narusza ww. przepisy,
- dwóch terenów znajdujących się na północnym wschodzie i południowym
wschodzie rysunku planu, pomiędzy linią
rozgraniczającą teren drogi KDD1 a granicą obszaru objętego planem miejscowym, ponieważ:
uchwała narusza art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy poprzez nieokreślenie przeznaczenia
dwóch terenów oraz nieokreślenia dla
tych terenów linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania.
Art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy stanowi,
że w planie miejscowym określa się
obowiązkowo przeznaczenie terenów
oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania.
W rysunku planu (na północnym
wschodzie i na południowym wschodzie)
pomiędzy linią rozgraniczającą teren drogi
KDD1 a granicą obszaru objętego planem
miejscowym znajdują się dwa tereny, których nie wydzielono liniami rozgraniczającymi i nieopisano żadnym symbolem.
A zatem nie wiadomo jakie jest przeznaczenie tych terenów i zasady ich zagospodarowania.
Mając powyższe na uwadze oraz
główny cel jakiemu ma służyć plan miej-

Poz. 2457

scowy – wydawanie decyzji administracyjnych (w tym decyzji o pozwoleniu na
budowę, decyzji o podziale nieruchomości, decyzji o wywłaszczeniu) ustalenia
planu muszą być określone jednoznacznie
i nie mogą budzić żadnych wątpliwości interpretacyjnych.
II. W zakresie nieistotnego naruszenia prawa:
1. W § 8 ust. 1 pkt 2 lit. „o” uchwały zawarto zapis: „w związku z bliskością obszaru
objętego planem ze zbiornikiem wodnym
zalew Łubianka i rz. Łubianka, w stosunku
do której prawa właścicielskie wykonuje
marszałek województwa, wszelkie inwestycje w obrębie 50-cio metrowego pasa
ochronnego winny być realizowane z
uwzględnieniem wymogów ustawy Prawo wodne”. Zapis ten sugeruje, że
ww. 50-cio metrowy pas ochronny znajduje się w granicach obszaru objętego
planem. Natomiast na rysunek nie naniesiono przedmiotowego pasa ochronnego.
2. W treści uchwały błędnie podano nazwę
rzeki i zalewu „Łubianka”, zamiast „Lubianka”.
Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy
stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana
uchwała w sposób istotny narusza obowiązujący
porządek prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie
nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej
na wstępie uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.
Organ nadzoru zdecydował zatem o stwierdzeniu nieważności przedmiotowej uchwały w takiej
części, która pozwala na zafunkcjonowanie
uchwały w obrocie prawnym w pozostałym zakresie.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego,
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

w/z Wojewody Świętokrzyskiego
Wicewojewoda Świętokrzyski:
Piotr Żołądek
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.III.7041/2-86/10
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 27 lipca 2010 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. - Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055

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

stwierdzam nieważność
części uchwały Nr VIII/12/10 Rady Miejskiej w
Starachowicach z dnia 25 czerwca 2010r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie
jednostki E4 „Nowowiejska 2” na obszarze miasta Starachowice, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie:
I.
- skreślenia części zapisu o brzmieniu: „lub
przekształceń w ramach porozumień cywilno
prawnych”, który występuje w § 3 ust. 3
pkt 5 uchwały oraz w legendach rysunków
planów (plansza podstawowa - załącznik Nr 1
do uchwały i plansza infrastruktury - załącz-

nik Nr 2 do uchwały), dotyczący oznaczenia
graficznego granic obszarów wymagających
scaleń i podziału w trybie przepisów szczególnych,
- skreślenia części zapisu §14 ust. 5 pkt 1
uchwały o brzmieniu: „(wielkość maksymalna terenu), wielkość terenu 1E zostanie określona w projekcie budowlanym w zależności
od rodzaju stacji”,
- skreślenia zapisu §12 ust. 6 pkt 3 uchwały.
II. Wskazuje się nieistotne naruszenie prawa w
zakresie zapisów przedmiotowej uchwały,
określonych w pkt II uzasadnienia.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 25 czerwca 2010r. Rada Miejska
w Starachowicach podjęła uchwałę Nr VIII/12/10
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie
jednostki E4 „Nowowiejska 2” na obszarze miasta Starachowice.
W dniu 14 lipca 2010r. organ nadzoru wszczął
postępowanie nadzorcze oraz zobowiązał Gminę
do złożenia wyjaśnień i ustosunkowanie się do
przedłożonych do uchwały zarzutów.
Pismem z dnia 20 lipca 2010r., znak: WO.BR0920/16/GA/2010 Przewodniczący Rady Miejskiej
w Starachowicach złożył wyjaśnienia odnoszące
się do stwierdzonych przez organ nadzoru nieprawidłowości.
Po dokonaniu analizy postanowień uchwały pod
względem ich zgodności z prawem oraz złożonych wyjaśnień, organ nadzoru stwierdza, że
przedmiotowa uchwała podjęta została z rażącym naruszeniem prawa dotyczącym zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie określonym w sentencji.

Przepis art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą stanowi, że naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego oraz istotne naruszenie trybu jego sporządzania, powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub
części. W przypadku naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego ustawodawca nie
wymaga, aby przedmiotowe naruszenie miało
charakter istotny. Tak więc każde naruszenie
zasad sporządzania planu miejscowego powinno
skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały
w całości lub części.
I. W zakresie naruszenia zasad sporządzania
planu miejscowego:
Stwierdza się nieważność części planu miejscowego w zakresie:
- skreślenia części zapisu o brzmieniu: „lub
przekształceń w ramach porozumień cywilno prawnych”, który występuje w § 3
ust. 3 pkt 5 uchwały oraz w legendach rysunków planów (plansza podstawowa -
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załącznik Nr 1 do uchwały i plansza infrastruktury - załącznik Nr 2 do uchwały),
dotyczący oznaczenia graficznego granic
obszarów wymagających scaleń i podziału w trybie przepisów szczególnych.
Uchwała narusza art. 15 ust. 3 pkt 1
ustawy w związku z art. 22 ustawy poprzez umożliwianie dokonywania zamiennie procesu scalania i podziału nieruchomości z procesem „przekształceń w
ramach porozumień cywilno prawnych”.
Art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy stanowi, że w
planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i
podziałów nieruchomości.
Zgodnie z art. 22 ustawy, jeżeli plan miejscowy obejmuje obszary wymagające
przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, rada gminy, po jego uchwaleniu, podejmuje uchwałę o przystąpieniu
do scalenia i podziału nieruchomości,
zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.
W rysunku planu miejscowego wyznaczono „granice obszarów wymagających
scaleń i podziału w trybie przepisów
szczególnych lub przekształceń w ramach
porozumień cywilno prawnych”. W § 3
ust. 3 pkt 5 uchwały znajduje się zapis o
treści: „granice obszarów wymagających
scaleń i podziału w trybie przepisów
szczególnych lub przekształceń w ramach
porozumień cywilno prawnych”. Zapis
ten jest nieprawidłowy, ponieważ wskazuje, że ww. procesy mogą odbywać się
zamiennie. Skoro gmina wyznaczyła w
planie miejscowym granice obszarów
wymagających przeprowadzenia scaleń i
podziałów nieruchomości (np. w § 10
ust. 5 uchwały określono, że dla terenów
1MN, 5MN i 6MN przewiduje się scalenie
i podział nieruchomości w trybie przepisów szczególnych), to tym samym zobowiązała się do podjęcia uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości (art. 22 ustawy) i przeprowadzenia w
trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z
2010r., Nr 102, poz. 651) procedury scalania
i podziału nieruchomości.
Taki sam nieprawidłowy zapis znajduje
się w legendach rysunków planów (załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do uchwały).
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skreślenia części zapisu § 14 ust. 5 pkt 1
uchwały o brzmieniu: „(wielkość maksymalna terenu), wielkość terenu 1E zostanie określona w projekcie budowlanym w
zależności od rodzaju stacji”.
Uchwała narusza 15 ust. 2 pkt 1 ustawy
poprzez możliwość przesunięcia linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem 1E.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy w
planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie
rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Z przepisu tego wynika, że linie
rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania powinny być jednoznacznie
ustalone i nie ma możliwości ich przesuwania, ponieważ w przypadku zmian linii
rozgraniczających polegających na możliwości ich zmniejszania, przesunięcia,
nastąpi zmiana przeznaczenia terenów,
która może być dokonywana jedynie na
zasadach i w trybie określonym ustawą o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. poprzez zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (a nie na etapie
pozwolenia na budowę, w projekcie budowlanym).
Tym samym nieprawidłowy jest zapis
§ 14 ust. 5 pkt 1 uchwały o treści: „wyznacza się obszar lokalizacji stacji transformatorowej 1E (wielkość maksymalna
terenu), wielkość terenu 1E zostanie
określona w projekcie budowlanym w zależności od rodzaju stacji”,
skreślenia zapisu §12 ust. 6 pkt 3 uchwały.
Zapis § 12 ust. 6 pkt 3 uchwały nie spełnia wymogu art. 43 ust. 2 w związku z
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) poprzez dopuszczenie możliwości zmniejszenia linii
zabudowy rozbudowywanego budynku
poniżej 6m dla drogi kategorii powiatowej.
Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o drogach
publicznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu
budowlanego przy drodze w odległości
mniejszej niż określona w ust.1, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi.
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Natomiast zgodnie z ust. 1 tego artykułu
ww. ustawy obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości, od zewnętrznej krawędzi jezdni,
dla drogi powiatowej co najmniej 8m.
§ 12 ust. 6 pkt 3 uchwały zawiera zapis:
„Rozbudowa
budynków
istniejących
przeznaczonych do trwałej adaptacji, powodująca zbliżenie do drogi mniejsze niż
6m wymaga zgody zarządu drogi”.
W planie miejscowym wyznaczono drogę
powiatową o symbolu 1KDZ. Aby zastosować możliwość zbliżenia sytuowania
istniejących budynków do drogi, za zgodą zarządcy drogi, to zapis § 12 ust. 6
pkt 3 uchwały powinien odnosić się do
wielkości 8m dla drogi 1KDZ, a nie 6m.
II. W zakresie nieistotnego naruszenia prawa:
1. W § 12 ust. 3 uchwały zamiast zapisu:
„(…) a w liniach rozgraniczających – 4 m”
powinien być zapis : „(…) a w liniach
rozgraniczających – odpowiednio 4 m lub
5 m”.

Poz. 2458

2. W § 3 ust. 1 uchwały, pkt 1 i pkt 2 posiadają takie samo brzmienie.
3 . W § 7 pkt 6 uchwały odniesiono się do terenu oznaczonego symbolem „U” zamiast „UC”.
Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana uchwała w
sposób istotny narusza obowiązujący porządek
prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na
wstępie uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.
Organ nadzoru zdecydował zatem o stwierdzeniu nieważności przedmiotowej uchwały w takiej
części, która pozwala na zafunkcjonowanie
uchwały w obrocie prawnym w pozostałym zakresie.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
w/z Wojewody Świętokrzyskiego
Wicewojewoda Świętokrzyski:
Piotr Żołądek
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce,
Nr 47124044161111000049541542 Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350
w godzinach pracy Urzędu
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