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UCHWAŁA NR LVI/401/2010
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 16 września 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 30 ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) na wniosek
Burmistrza z dnia 16 września 2010 r. uchwala
się, co nastepuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/239/2002 Rady
Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy, uchwale
Nr XXIX/272/2005 Rady Miejskiej w Kazimierzy
Wielkiej z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy, uchwale
nr XXXVI/246/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy
Wielkiej z dnia 20 marca 2009 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy oraz
w uchwale Nr XLVIII/330/2009 Rady Miejskiej
w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2009 r.
zminiającej uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy
wprowadza się nastepujące zmiany:

1) załącznik do uchwały Nr XXXII/239/2002
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia
17 czerwca 2002 r., załącznik do uchwały
Nr XXIX/272/2005 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 czerwca 2005 r., załącznik do uchwały Nr XXXVI/246/2009 z dnia
20 marca 2009 r. oraz załącznik do uchwały
Nr XLVIII/330/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz podaniu do publicznej wiadomości przez
rozplakatowanie obwieszczeń z jej tekstem na
terenie gminy Kazimierza Wielka.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Magnes
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Załącznik do Uchwały nr LVI/401/2010
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 16 września 2010 r.
Numer obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

1

Kazimierza Wielka – ulice:
Agrestowa, Armii Krajowej, Cicha, Gruszkowa, Harcerska, Głowackiego, Jabłonowska,
Jachimowskiego, Kolejowa, Konstytucji 3 Maja, Koszycka, Krakowska, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Łabądź, 1 Maja, Malinowa, Miodowa, Murarska, Niecała, Nowa Wieś,
Okrężna, Parkowa, Polna, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Stolarska, Wesoła, Wiśniowa,
Zielona.

2

3

4

5
6
7
8

9

10

11

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
Samorządowa Szkoła
Podstawowa Nr 1
ul. 1 Maja 3
Kazimierza Wielka
tel. (41) 3521–352

Samorządowa Szkoła
Podstawowa Nr 3
Kazimierza Wielka – ulice:
ul. Szkolna 14
Broniewskiego, Budzyńska, Kościuszki, Przemysłowa, Reja, Szkolna.
Kazimierza Wielka
tel. (41) 3521-591
Samorządowa Szkoła
Podstawowa Nr 3
Kazimierza Wielka – ulice:
ul. Szkolna 14
Partyzantów, Słoneczna, Jana Pawła II, 15 Stycznia.
Kazimierza Wielka
tel. (41) 3521-591
Samorządowa Szkoła
Podstawowa Nr 1
Sołectwa:
ul. 1 Maja 3
Donosy, Jakuszowice, Kazimierza Mała, Odonów, Słonowice, Wojciechów
Kazimierza Wielka
tel. (41) 3521–352
Zespół Szkół Rolniczych
Sołectwa:
w Cudzynowicach
Cudzynowice, Hołdowiec, Kamyszów.
tel. (41) 3521–162
Sołectwa:
Remiza O.S.P.
Broniszów, Gabułtów, Zagórzyce, Zięblice.
w Gabułtowie
Sołectwa:
Świetlica wiejska
Cło, Podolany, Stradlice, Wymysłów.
w Stradlicach
Samorządowa Szkoła
Sołectwa:
Podstawowa
Gorzków, Donatkowice, Łyczaków, Nagórzanki, Plechów, Plechówka.
w Gorzkowie
tel. (41) 3525–134
Zespół Szkół
Sołectwa:
Samorządowych
Dalechowice, Chruszczyna Mała, Chruszczyna Wielka, Krzyszkowice, Łękawa, Paśmiechy,
w Wielgusie
Wielgus, Wojsławice, Zysławice.
tel. (41) 3525–108
Samorządowa Szkoła
Sołectwa:
Podstawowa
Boronice, Lekszyce, Góry Sieradzkie, Marcinkowice, Sieradzice
w Sieradzicach
tel. (41) 3525–103
Samorządowa Szkoła
Sołectwa:
Podstawowa
Głuchów, Gunów-Kolonia, Gunów-Wilków, Kamieńczyce, Skorczów.
w Kamieńczycach
tel. (41) 3522–626

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej ul. Kościuszki 12
28–500 Kazimierza Wielka tel. (41) 3521-937; (41) 3521–919; (41) 3521–004
2682
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UCHWAŁA NR XXXIX/213/2010
RADY GMINY W CZARNOCINIE
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9
lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) w związku z art. 166, ust. 1,
art. 166a, art. 184 ust. 1 pkt. 7, 8, 10 lit a i b
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104,
ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, 2
ust. 1 i 2 art. 222 ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 235,
art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust 1
pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/179/2010 Rady
Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010
roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2010 rok,
- w uchwale Nr XXXV/186/2010 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 04 marca 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
- w uchwale Nr XXXVI/193/2010 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 25 marca 2010 roku w
sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
- w uchwale Nr XXXVII/199/2010 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 30 kwietnia 2010 roku w
sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
- w uchwale Nr XXXVIII/211/2010 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 29 czerwca 2010 roku w
sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
wprowadza się następujące zmiany:
1. załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/179/2010
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku (wydatki budżetu…), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 1
do niniejszej uchwały.
2. załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/179/2010
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku (limity wydatków …wielo-

3.

4.

5.

6.

7.

letnie), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
załącznik nr 3a do uchwały Nr XXXIV/179/2010
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku (zadania roczne…), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 3
do niniejszej uchwały.
załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIV/179/2010
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku (wydatki na programy i
projekty ..zbiorczo), otrzymuje brzmienie
- jak w załączniku nr 4 do niniejszej
uchwały.
załącznik nr 4a do uchwały Nr XXXIV/179/2010
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku (wydatki na programy
i projekty..bieżące), otrzymuje brzmienie
- jak w załączniku nr 5 do niniejszej
uchwały.
załącznik nr 4b do uchwały Nr XXXIV/179/2010
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku (wydatki na programy
i projekty ..majątkowe), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 6 do niniejszej
uchwały.
załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXIV/179/2010
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku (dochody i wydatki na zadania ..adm. rządowej), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 7 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Lechosław Nawrot
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/213/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/213/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX/213/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIX/213/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIX/213/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
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do Uchwały nr XXXIX/213/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
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Rady Gminy w Czarnocinie
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UCHWAŁA NR XXXIX/222/2010
RADY GMINY W CZARNOCINIE
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9
lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) w związku z art. 166, ust. 1,
art. 166a, art. 184 ust. 1 pkt. 7, 8, 10 lit a i b
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104,
ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, 2
ust. 1 i 2 art. 222 ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 235,
art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust 1
pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/179/2010 Rady
Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010
roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2010 rok, oraz:
- w uchwale Nr XXXV/186/2010 Rady Gminy w
Czarnocinie z dnia 04 marca 2010 roku w
sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok,
- w uchwale Nr XXXVI/193/2010 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 25 marca 2010 roku w
sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
- w uchwale Nr XXXVII/199/2010 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 30 kwietnia 2010 roku w
sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok,
- w uchwale Nr XXXVIII/211/2010 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 29 czerwca 2010 roku w
sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
oraz w uchwale Nr XXXIX/213/2010 Rady
Gminy w Czarnocinie z dnia 26 sierpnia 2010
roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na
2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. § 12 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 12.
Upoważnia się Wójta do:
1) 1) zaciągania kredytów i pożyczek
oraz emisji papierów wartościowych
na pokrycie występującego w ciągu
roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości ...250.000,oo zł,
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami

2)

3)

4)

5)

6)

7)

określonymi w umowie zawartej z
podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej do wysokości – 168.000,00 zł
zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków
zagranicznych oraz na zadania
wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej
w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja
w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania Gminy i termin zapłaty
upływa w 2011 roku
dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji
budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i
majątkowymi, z wyłączeniem zmian
dotyczących wieloletnich programów
inwestycyjnych, oraz dokonywania
zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
przekazania kierownikom jednostek
budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
oraz w planach dochodów własnych
tych jednostek,
przekazania kierownikom jednostek
budżetowych, zakładów budżetowych
uprawnień do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w
roku następnym (2011) jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania
jednostki i termin zapłaty upływa w
roku następnym (2011).
lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w
innych bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy.
udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 30.000,00 zł”.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 265

2.

3.

4.

5.

6.

– 21615 –

8) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji
budżetowej
dotyczących
uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy.
załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/179/2010
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku (dochody budżetu…),
otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 1
do niniejszej uchwały.
załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/179/2010
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku (wydatki budżetu…),
otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 2
do niniejszej uchwały.
załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/179/2010
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku (limity wydatków …wieloletnie), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIV/179/2010
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku (wydatki na programy
i projekty ..zbiorczo), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 4 do niniejszej
uchwały.
załącznik nr 4a do uchwały Nr XXXIV/179/2010
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku (wydatki na programy
i projekty ..bieżące), otrzymuje brzmienie
- jak w załączniku nr 5 do niniejszej
uchwały.
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7. załącznik nr 4b do uchwały Nr XXXIV/179/2010
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku (wydatki na programy i
projekty ..majątkowe), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 6 do niniejszej
uchwały.
8. załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXIV/179/2010
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku (dochody i wydatki na zadania ..adm. rządowej), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 7 do niniejszej
uchwały.
9. załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXIV/179/2010
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku (dochody i wydatki na
..porozumień), otrzymuje brzmienie - jak
w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
10. załącznik nr 12 do uchwały Nr XXXIV/179/2010
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku (dotacje celowe), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 9 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Lechosław Nawrot
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/222/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 265
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/222/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
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Województwa Świętokrzyskiego Nr 265
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX/222/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIX/222/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIX/222/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXIX/222/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
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– 21625 –

Poz. 2684

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 265

– 21626 –

Poz. 2684

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 265

– 21627 –

Poz. 2684

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXIX/222/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXIX/222/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 265
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXIX/222/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

2684
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UCHWAŁA NR XXXVII/238/2010
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
art. 211, art. 212, art. 214, art. 233, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy
w Fałkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe
o kwotę – 267 797,68 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę – 519 331,68 zł
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę
– 211 534,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Budżet po zmianach:
Dochody – 12 792 582,90 zł
Wydatki – 17 617 308,40 zł
§ 4. Dokonuje się zmiany w Uchwale
Nr XXX/209/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia
28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2010 rok § 3 ustala się deficyt w wysokości 4 824 725,50 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych
kredytów
w
kwocie
4 824 725,50 zł,
2) przychody budżetu w kwocie 4 824 725,50 zł,
3) załącznik Nr 5 (Przychody i rozchody budżetu
na 2010 rok) do Uchwały Nr XXX/209/2010
Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28.01.2010 r.
przedstawia zmiany zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5.1. Dokonuje się zmiany w uchwale
Nr XXX/209/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia
28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Fałków na 2010 rok w § 8 ppkt. 2 limity
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
ustala się w kwocie 4 824 725,50 zł.
2. Dokonuje się zmiany w Uchwale
Nr XXX/209/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia
28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Fałków na 2010 rok w § 9 ppkt. 1 lit. B
upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów
i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 824 725,50 zł.
§ 6. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3
(Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010–2012) do Uchwały
Nr XXX/209/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia
28.01.2010 r. Zmiany przedstawia załącznik Nr 4
do niniejszej Uchwały.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/238/2010
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/238/2010
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVII/238/2010
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVII/238/2010
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXVII/239/2010
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnej hali sportowej w Fałkowie
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2,
art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w
Fałkowie uchwala, co następuje:

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/25/2006 Rady
Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektu hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Fałkowie.

§ 1. Wprowadza się Regulamin korzystania
z gminnej hali sportowej w Fałkowie o treści
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, BIP oraz
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Fałkowie i hali sportowej w Fałkowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk
Załącznik do Uchwały nr XXXVII/239/2010
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
Regulamin korzystania z gminnej hali sportowej
§ 1. Regulamin korzystania z gminnej hali
sportowej, zwany dalej „regulaminem”, określa
zasady korzystania z gminnej hali sportowej
położonej w Fałkowie przy ul. Glinianki 47, zwanej dalej „halą sportową” i obowiązuje na całym
jej terenie.
§ 2.1. Hala sportowa stanowi własność
komunalną Gminy Fałków.
2. Hala sportowa jest administrowana
przez Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Fałkowie.
3. Hala sportowa jest obiektem użyteczności publicznej i służy celom upowszechniania
kultury fizycznej w zakresie dyscyplin sportowych, do których jest przygotowana i wyposażona.
4. Hala sportowa może również służyć innym celom, w tym do odbywania imprez rekreacyjnych i o innym charakterze, po uzyskaniu
zgody Wójta Gminy Fałków.
§ 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest
mowa bez bliższego określenia o:

1) zajęciach i imprezach – należy przez to rozumieć zajęcia sportowe, rozgrywki sportowe, mecze, imprezy rekreacyjno-sportowe
oraz inne imprezy, o których mowa w § 2
ust. 3 i 4;
2) organizatorze zajęć lub imprezy - należy
przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą zajęcia
lub imprezę, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4;
3) administratorze hali sportowej – należy przez
to rozumieć Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Fałkowie bądź
upoważniony przez niego podmiot lub osobę.
§ 4.1. Hala sportowa jest powszechnie dostępna, z zastrzeżeniem ust. 2-8 i § 5.
2. Hala sportowa jest otwarta od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny
20.00, a w dni wolne od pracy i święta w godzinach ustalonych przez administratora hali sportowej w harmonogramie zajęć i imprez.
3. W godzinach od 8.00 do 15.00 hala
sportowa udostępniona jest przede wszystkim
na realizację zadań dydaktycznych w zakresie
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wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej
się w placówkach oświatowych Gminy Fałków.
4. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.
5. W godzinach od 20.00 do godziny 8.00
zabronione jest przebywanie na terenie obiektu
osób nie upoważnionych przez administratora
hali sportowej.
6. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia szkolne oraz inne imprezy rekreacyjno-sportowe odbywają się według wcześniej
ustalonego przez administratora hali sportowej
harmonogramu tygodniowego/miesięcznego.
7. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem, ustalonym przez administratora hali, zatwierdzonym przez Wójta Gminy Fałków w celu
pokrycia kosztów bieżącego utrzymania.
8. Udostępnienie hali sportowej organizatorowi zajęć lub imprezy następuje na podstawie
porozumienia zawartego z administratorem hali
sportowej i po wniesieniu opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem.
§ 5.1. Z hali sportowej mogą korzystać:
1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod
nadzorem pełnoletniego opiekuna,
2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
3) zakłady pracy, instytucje, organizacje z wybraną osobą odpowiedzialną,
4) osoby fizyczne , gdy ze swej grupy wybiorą
osobę odpowiedzialną,
5) osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie
podczas organizowanych imprez sportowych
z udziałem publiczności.
2. Ćwiczyć w hali sportowej oraz korzystać
z urządzeń i sprzętu sportowego mogą tylko
osoby mające zajęcia sportowe lub uczestniczące w imprezach sportowych.
3. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające
z urządzeń sportowych, mogą przebywać na hali
sportowej tylko pod opieką osób dorosłych.
4. Podmioty wymienione w ust. 1 mogą
prowadzić zajęcia w hali sportowej pod kierunkiem nauczyciela, trenera lub instruktora, którzy
ponoszą odpowiedzialność za grupę.
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5. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć
sportowych odpowiedzialność prawną ponosi
organizator zajęć (nauczyciel, opiekun, trener,
instruktor, organizator zajęć).
6. Administrator hali sportowej nie zapewnia osobom korzystającym z hali sportowej
jakiejkolwiek ochrony i nadzoru osób ćwiczących, biorących udział w zajęciach i imprezach
sportowych, jak i osób przebywających na terenie obiektu w charakterze widzów. Wszelką odpowiedzialność ponoszą organizatorzy zajęć,
zawodów i innych imprez.
7. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan
czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.
8. Osoby nie biorące bezpośredniego
udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, widzowie) mogą przebywać jedynie na
widowni hali sportowej.
9. Z hali sportowej nie mogą korzystać
osoby:
1) których stan wskazuje na spożycie alkoholu
lub które są pod działaniem środków odurzających,
2) z przeciwwskazaniami lekarskimi.
§ 6. Klucze do pomieszczeń mogą pobierać z pokoju obsługi hali osoby upoważnione,
potwierdzające pobranie i zdanie czytelnym
podpisem. Osoba pobierająca klucze odpowiada
za przedmioty pozostawione w szatni. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione na terenie obiektu
przedmioty wartościowe, dokumenty oraz pieniądze.
§ 7.1. Obowiązkiem osób korzystających z
hali sportowej z boiska, stołu do tenisa stołowego i siłowni jest:
1) pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia
w szatni,
2) założenie właściwego obuwia sportowego o
jasnej podeszwie (obuwie halowe) – czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.),
3) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy
korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,
4) utrzymanie czystości i porządku na terenie
hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych,
5) podporządkowanie się poleceniom osób
prowadzących zajęcia i pracowników obsługi
hali sportowej,
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6) zabezpieczenia mienia wartościowego we
własnym zakresie,
7) przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych.
2. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu,
wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić administratora hali sportowej.
3. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu i wyposażenia grożącego wypadkiem.
§ 8.1. Do obowiązków organizatora imprezy należy w szczególności:
1) respektowanie postanowień regulaminu oraz
zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po
zakończeniu imprezy,
2) niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie
osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także
osób zamierzających wnieść na teren hali
sportowej przedmioty wymienione w § 9 ust. 2,
3) usuwanie z terenu obiektu osób nie stosujących się do postanowień regulaminu, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia
uczestników imprezy i innych osób dopuszczających się niszczenia mienia,
4) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub
zdrowia uczestników imprezy lub zapobieganie niszczeniu mienia,
5) zapewnienie drożności wejść i wyjść z hali
sportowej,
6) ustalenie z administratorem hali sportowej,
przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych uczestnikom imprezy lub widzom
oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc,
7) niezwłoczne poinformowanie administratora
o szkodach w mieniu hali sportowej, powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku
z imprezą,
8) pokrycie wszystkich kosztów powstałych w
związku z uszkodzeniem mienia.
2. Na organizatorze imprezy ciąży obowiązek zapewnienia pełnego bezpieczeństwa
uczestnikom imprezy, a także pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie tego
obowiązku.
§ 9.1. Każdy kto przebywa na terenie hali
sportowej powinien zachowywać się tak, aby nie
szkodził i nie zagrażał innym.
2. Zabrania się wnoszenia na teren hali
sportowej następujących przedmiotów:
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1) broni wszelkiego rodzaju lub innych niebezpiecznych przedmiotów, które mogą być
użyte jako broń lub pociski,
2) twardych przedmiotów o dużej objętości
(deski, stołki, plansze itp.),
3) drzewców do flag i transparentów,
4) materiałów wybuchowych, ogni sztucznych,
rac, petard, fajerwerków, świec dymnych,
wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
5) pojemników do rozpylania gazu, substancji
żrących, farbujących lub powodujących zanieczyszczenia,
6) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
7) butelek, puszek, kubków, itp. Wykonanych
z kruchego, pękającego bądź twardego materiału,
8) przedmiotów, materiałów i urządzeń, które
mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla korzystających z hali sportowej;
9) napojów alkoholowych,
10) urządzeń z napędem mechanicznym służących do wytwarzania hałasu.
3. Na terenie hali sportowej obowiązuje
bezwzględny zakaz:
1) przebywania poza godzinami, w których hala
jest otwarta,
2) przebywania widzów w czasie prowadzonych zajęć lekcyjnych i sportowych (nie dotyczy imprez i turniejów sportowych),
3) wstępu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju
środków odurzających,
4) spożywania alkoholu i innych środków odurzających, palenie tytoniu,
5) wchodzenia lub przechodzenia przez balustrady i zabezpieczenia,
6) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (boisko, szatnie, pomieszczenia służbowe),
7) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
8) biegania po korytarzach, schodach itp. oraz
stwarzania zagrożeń narażających siebie i
innych na utratę zdrowia lub kalectwo,
9) rzucania wszelkimi przedmiotami,
10) używania jakichkolwiek źródeł ognia,
11) niszczenia wyposażenia i urządzeń hali sportowej,
12) zaśmiecania hali sportowej,
13) pisania na ścianach, urządzeniach, tablicach,
regulaminach,
14) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania obiektu hali i terenu
przyległego,
15) wprowadzania zwierząt,
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16) sprzedawania towarów, rozdawania ulotek,
przeprowadzania zbiórek pieniężnych i rzeczowych, przeprowadzania spotkań i zebrań
bez zgody administratora hali sportowej.
§ 10. Zasady korzystania ze sprzętu i urządzeń sportowych:
1. Korzystający ze sprzętu i urządzeń sportowych zobowiązani są do jego używania
zgodnie z przeznaczeniem.
2. Bramki treningowe powinny być bezwzględnie zawsze zamocowane do podłoża. Nie
wolno ich pozostawiać bez zamocowania
również po zajęciach i treningach. Korzystający z boiska zobowiązani są do nie demontowania bramek treningowych i nie używania bramek treningowych nie zamocowanych do podłoża.
3. Administrator hali sportowej nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i bezpieczeństwo sprzętu i urządzeń sportowych nie
stanowiących jego własności i nie związanych trwale z boiskiem.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie
z jego przeznaczeniem zabrania się:
1) używania obuwia innego niż obuwie
sportowe halowe,
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, deskorolka, rolki itp.
3) instalowania na nawierzchni jakichkolwiek urządzeń typu: podium, podłogi taneczne,
4) niszczenia urządzeń sportowych i płyty
boiska.
§ 11. Zasady korzystania z siłowni:
Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego
przestrzeganie oraz posiadanie aktualnego karnetu lub dowodu uiszczenia jednorazowej opłaty
oraz podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia i
zapoznaniu się z poniższym regulaminem.
1. Korzystający ze sprzętu i urządzeń siłowni
zobowiązani są do jego używania zgodnie
z przeznaczeniem. Zabrania się rzucania
sztangami, talerzami i hantlami.
2. Nie wolno kłaść sztang, talerzy, hantli na
tapicerce przyrządów. Ich miejsce jest na
podłodze lub w specjalnych uchwytach.
3. Korzystający z urządzeń na siłowni ćwiczą na
własną odpowiedzialność.
4. Grupy szkolne i zorganizowane (do 10 osób)
mogą przebywać w siłowni wyłącznie pod
nadzorem opiekuna, instruktora (nauczyciela
wychowania fizycznego), który jest odpo-
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wiedzialny za porządek i ćwiczenia w podległej mu grupie.
Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać
z siłowni tylko w obecności rodziców lub
prawnego opiekuna.
Osoby korzystające z siłowni nie mogą być
pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
Na terenie siłowni zabrania się wnoszenia
alkoholu, sterydów, narkotyków i innych
środków odurzających oraz spożywania jakiegokolwiek posiłku.
Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny
zakaz palenia tytoniu.
Ćwiczący powinien mieć ze sobą ręcznik,
ubranie sportowe i buty treningowe na zmianę.
Każdy korzystający z siłowni powinien przebrać się w szatni wskazanej przez obsługę
hali oraz na czas treningu zamykać swoje
wartościowe rzeczy w szafce.
Administrator hali sportowej nie odpowiada
za przedmioty wartościowe pozostawione w
szatni.
Ze względów bezpieczeństwa czas ćwiczeń
nie powinien przekraczać 2 godzin.
Na sali treningowej nie można krzyczeć, rzucać sprzętem, zachowywać się nieprzyzwoicie.
Osoby naruszające porządek publiczny lub
przepisy regulaminu będą usuwane z siłowni, niezależnie od ewentualnego skierowania
sprawy na drogę postępowania w sprawach
o wykroczeniach.
Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną
za szkody, które wyrządziły.
Administrator hali sportowej i pracownicy
mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego
korzystania z siłowni.
Wyżej wymienione osoby sprawują również
ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, dlatego wszystkie osoby
przebywające na terenie siłowni zobowiązane
są do podporządkowania się ich nakazom.
Zabrania się wykonywania ćwiczeń siedzących i leżących bez podłożonego ręcznika.
Po zakończeniu ćwiczenia należy uporządkować po sobie sprzęt, z którego się korzystało.
Każda osoba korzystająca pierwszy raz z
siłowni w gminnej hali sportowej w Fałkowie
ma obowiązek zgłosić się do pracownika obsługi w celu zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń.

§ 12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
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usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od
ewentualnego skierowania sprawy na drogę
postępowania w sprawach o wykroczenia.
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rzystający lub przebywający w hali sportowej,
powodujący zniszczenie.
§ 14. Administrator hali sportowej nie odpowiada za ewentualne niepożądane skutki dla
zdrowia oraz wypadki spowodowane w wyniku
nieprzestrzegania regulaminu lub poleceń pracowników obsługi hali sportowej.

§ 13. Za wszelkie zniszczenia sprzętu lub
urządzeń hali sportowej wynikłe z przyczyn niewłaściwego korzystania, obciążony będzie ko2686

2687
2687

UCHWAŁA NR XXXVII/240/2010
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
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 ze zm.), art. 7
ust 3 i ust. 3a ustawy z dnia 13 października
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r Nr 236, poz. 2008, ze zm.)
Rada Gminy w Fałkowie uchwala co następuje:
§ 1. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości powinni spełniać
następujące wymagania :
1) Posiadanie stosownego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej – wpis
do Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestracja działalności we właściwym urzędzie.
2) Posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której jest zlokalizowana baza lokalowa i transportowa. Baza
powinna być zlokalizowana na terenie
utwardzonym, ogrodzonym, posiadać pomieszczenia socjalne oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, normy bezpieczeństwa, higieny pracy,
przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska.
3) Dysponować środkami technicznymi odpowiednimi do zakresu prowadzonej działalności oraz zapewnić ciągłość usług odbioru odpadów komunalnych. Pojazdy służące do
odbierania odpadów komunalnych powinny
spełniać wymagania określone w ustawie
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r, Nr 108, poz. 908
ze zm.) oraz dodatkowo:

a) powinny być czyste,
b) powinny być oznakowane w sposób
trwały, a oznakowanie zawierać informacje o przedsiębiorcy,
c) powinny być przystosowane do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i
odpadów komunalnych segregowanych
w tym wielkogabarytowych, niebezpiecznych i biodegradowalnych.
4) Dysponować urządzeniami do wyposażenia
nieruchomości w postaci:
a) pojemników do gromadzenia odpadów
komunalnych niesegregowanych,
b) pojemników lub worków do selektywnej
zbiorki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów,
c) kontenery do gromadzenia odpadów
wielkogabarytowych. Pojemniki, worki
i kontenery powinny być oznakowane,
w sposób czytelny, umożliwiający identyfikacje przedsiębiorcy świadczącego usługę
odbioru odpadów (nazwa firmy, numer
telefonu) oraz określenie rodzaju zebranych odpadów.
5) Posiadać środki techniczne umożliwiające
zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej.
6) Dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów, kontenerów i pojemników
do gromadzenia odpadów, spełniającym
wymagania ochrony środowiska lub umową
z uprawnioną firmą na wykonanie tych
usług.
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7) Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazywania zebranych odpadów komunalnych w celu
unieszkodliwiania na składowisko posiadające
stosowne zezwolenia a odpadów zebranych
selektywnie – podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Świętokrzyskiego.
8) Przedsiębiorca wykonujący usługi ma obowiązek wystawiania rachunku, a na żądanie
właściciela nieruchomości wystawiania faktury VAT za odbieranie odpadów komunalnych.
9) Prowadzić wykaz umów zawartych z mieszkańcami w zakresie odbierania odpadów
komunalnych.
§ 2. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinni
spełniać następujące wymagania:
1) Posiadanie stosownego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej – wpis
do Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestracja działalności we właściwym urzędzie.
2) Posiadanie prawa dysponowania bazą wyposażoną w zaplecze techniczno–biurowe, na
terenie której będą garażowane środki transportu przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem. baza powinna być zlokalizowana na terenie utwardzonym i ogrodzonym, posiadać pomieszczenia socjalne oraz
spełniać wymagania wynikające z przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska.
3) Pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne
określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2005 r.,
Nr 108, poz. 908 ze zm.), wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla
pojazdów asenizacyjnych oraz dodatkowo:
a) powinny być czyste i posiadać estetyczny
wygląd,
b) powinny być oznakowane w sposób
trwały a oznakowanie zawierać informacje
o przedsiębiorcy - nazwę, adres i telefon,
c) powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności
opróżniania zbiorników bezodpływowych.
4) Liczba i stan techniczny posiadanych przez
przedsiębiorcę pojazdów zapewnić musza

5)

6)
7)

8)
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ciągłość i nieprzerywalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu
nieczystości ciekłych.
Mycie i dezynfekcja pojazdów służących do
opróżniania zbiorników asenizacyjnych i transportu nieczystości ciekłych powinna odbywać się zgodnie z wymogami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.
Udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczalnie ścieków
lub stacje zlewne.
Przedsiębiorca wykonujący usługi ma obowiązek wystawiania rachunku, a na żądanie
właściciela nieruchomości wystawiania faktury VAT za usuwanie nieczystości, w której
zostanie określona ilość usuniętych nieczystości ciekłych.
Prowadzić wykaz umów zawartych z mieszkańcami na odbiór nieczystości ciekłych.

§ 3. Wymagania określone w niniejszej
uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających
z odrębnych przepisów prawa.
§ 4. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Fałków stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 5. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości na terenie gminy Fałków stanowi
załącznik nr 2 do uchwały.
§ 6. Opłaty pobierane przez Przedsiębiorcę
za świadczone usługi nie mogą przekraczać górnych stawek opłat wynikających z uchwały Rady
Gminy w Fałkowie w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/240/2010
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/240/2010
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXVII/243/2010
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/233/2010 z dnia 09.07.2010 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Fałków na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
art. 211, art. 212, art. 214, art. 233, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy
w Fałkowie uchwala, co następuje:

kultury fizycznej i sportu, w tym: zakup sprzętu
sportowego, zatrudnienie kadry trenerskiej,
prowadzenie zajęć treningowych, organizacja
meczów i turniejów, udział w zawodach organizowanych przez inne związki”; zad. Nr 2 „Prowadzenie zajęć sportowych dla 3-ech grup treningowych w piłce nożnej (młodzicy, juniorzy
młodsi, juniorzy) oraz udział w zawodach.”
skreśla się kwotę „40 000,00 zł” i zastępuje się
kwotą „38 500,00 zł”.

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale
Nr XXXVI/233/2010 Rady Gminy w Fałkowie z
dnia 09.07.2010 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Fałków na 2010 rok, w treści § 2 skreśla
się kwotę „274 723,50 zł” i zastępuje się kwotą
„374 723,50 zł”.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Dokonuje się zmian w Uchwale
Nr XXXVI/233/2010 Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 09.07.2010 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Fałków na 2010 rok w załączniku Nr 4
„Dotacje celowe” w poz. 2 Dział 926 Rozdział
92605 Zad. Nr 1 „Realizowanie zadań z zakresu

Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk
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UCHWAŁA NR XXXIII/166/10
RADY GMINY W IMIELNIE
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn.
zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236,
art. 237 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240;

Dz.
801
801
801
801
801
801
801

Rozdz.
80101
80101
80103
80110
80113
80114
80114

§
4010
4040
4040
4040
4300
4010
4040

z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/147/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2010 roku w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na
2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku Nr 2 do w/w uchwały:
Zmniejszenie

Zwiększenie
34.600,00
23.600,00
1.800,00
9.200,00
6.000,00
7.000,00
1.000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 265

– 21653 –

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Imielnie.

Poz. 2689,2690

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Kukuryk

2689

2690
2691

UCHWAŁA NR XXXIII/170/10
RADY GMINY W IMIELNIE
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania
dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, kryteria i tryb przyznania nagród dla nauczycieli w szkołach
prowadzonych przez gminę Imielno w roku 2009
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18
ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116. poz. 1203;
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr I75, poz. 1457;
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.
675/ oraz art. 30. ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218; z 2007r.
Nr 247, poz. 1821; z 2008r. Nr 145, poz. 917,
Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 1, poz. 1; z 2009 r.
Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572,
Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz.
1706/ Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/120/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 kwietnia 2009 roku, w
sprawie zmiany regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania
dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, kryteria i tryb przyznania nagród dla nauczycieli w
szkołach prowadzonych przez gminę Imielno w
roku 2009, wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule uchwały skreśla się „w roku 2009”
W „Regulaminie określającym wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia
nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich
przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego”

2)

3)

4)

5)

stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały
Nr XXIV/120/09 Rady Gminy w Imielnie
z dnia 24 kwietnia 2009 roku,
w § 4 w ust. 1, zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie: „1. Ustala się środki finansowe
z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla
nauczycieli od 4 % do 20 % ogólnej kwoty planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówce oświatowej.”
w § 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektora nie może wynosić więcej
niż 25 % wynagrodzenia zasadniczego.”
w § 7ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości od 200 do 900 zł miesięcznie.”
w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania
oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny
z tytułu: 1) Sprawowania funkcji opiekuna
stażu - w wysokości 80 zł za każdego nauczyciela powierzonego opiece. 2) Sprawowania
funkcji wychowawcy klasy (oddziału przedszkolnego) - w wysokości 6 zł od każdego
ucznia w klasie i dziecka w oddziale przedszkolnym.”

§ 2. W „Regulaminie określającym wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich
przyznawania, a także wysokość, szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego” stanowiącym
załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/120/09 Rady
Gminy w Imielnie z dnia 24 kwietnia 2009 roku,
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W budżecie Gminy Imielno tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 1 % planowanych
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rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli i pracowników obsługi nie będących nauczycielami, z przeznaczeniem na wypłaty
nagród Wójta Gminy i Dyrektorów szkół
z czego: 1) 60 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Dyrektorów szkół,
2) 40 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody Wójta Gminy.”

Poz. 2690,2691

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2691

2691
2692

UCHWAŁA NR LXXIII/524/10
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r poz.
1591z późn. zmianami/, oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240z późn. zmianami/.
Rada Gminy w Iwaniskach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się przeniesienia w planie
wydatków w budżecie gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Iwaniska:
Ryszard Łucki
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Poz. 2691

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXXIII/524/10
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

2692
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Poz. 2692

2692
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UCHWAŁA NR LXXIII/525/10
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 utawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r poz.
1591z późn. zmianami/, oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami/.
Rada Gminy w Iwaniskach uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku
Nr 1 do uchwały Nr LXXII/523/10 Rady Gminy
Iwaniska z dnia 30 lipca 2010 roku dotyczącego
limitu wydatków na wieloletnie prognozy inwe-

stycyjne w latach 2010-2012 z godnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Iwaniska:
Ryszard Łucki
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Poz. 2692

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXXIII/525/10
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
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Poz. 2692
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Poz. 2692
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Poz. 2692
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Poz. 2692

Dziennik Urzędowy
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Poz. 2692
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Poz. 2693

2693
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UCHWAŁA NR LXXIII/526/10
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia przez Gminę Iwaniska poręczenia kredytu zaciąganego przez Instytucję Kultury
- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591
z pón. zm/ oraz art. 211 ust. 1, 212 ust. 1 pkt 7
i art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z późn. zmianami/. Rada gminy w Iwaniskach
uchwala, co następuje:
§ 1. 1) Gmina Iwaniska udziela poręczenia
w wysokości 2.783.257,73 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysięce dwieście pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt
trzy grosze) tutułem zabezpieczenia spłaty kredytu bankowego długoterminowego zaciąganego
przez Instytucję Kultury - Zamek Krzyżtopór
w Ujeździe w kwocie 2.000.000 zł przeznaczonego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych –
„Zamek Krzyżtopór markowym produktem tuLp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rok
budżetowy
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Razem:

Kwota poręczonego
kapitału
116720
198240
198240
198240
198240
198240
198240
198240
198240
198240
99120
2000000

§ 2. 1) Zabezpieczenie potencjalnych spłat
wynikających z poręczenia ujęto w wydatkach
budżetu 2010r. również w kolejnych uchwałach
budżetowych przez cały okres obowiązywania
poręczenia tj. do 2023 roku uwzględniane będą
potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia stosownie do harmonogramu
spłat określonego w umowie kredytowej.
2) Spłata zobowiazań finansowych powstałych
wskutek udzielenia poręczenia nastapi z do-

rystycznym Województwa Świętokrzyskiego”.
Udzielane poręczenie obejmuje zarówno nominalną wartość kredytu (2.000.000 zł) jak i jego
oprocentowanie (783.257,73).
2) Poręczenie o którym mowa w pkt. 1 udziela
się na 14 lat tj. do dnia 30.06.2023 r.
3) W przypadku zaprzestania spłat zadłużenia
wynikającego z kredytu, o którym mowa w
pkt. 1 przez dłużnika tj. przez Instytucję Kultury - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe gmina
Iwaniska nie będzie podlegałać rygorowi natychmiastowej spłaty wymagalnego zadłużenia w/w dłużnika wobec banku i w takim
przypadku ponosić będzie odpowiedzialność
za wymagalne zadłużenie dłużnika do wysokości udzielonego poręczenia odpowiednio
do wysoości i w okresach wskazanych w poniższym zestaweniu:
Kwota poręczonych
odsetek
9807,05
73661,12
107894,79
106308,96
96409,06
85743,75
75295,15
64413,13
53747,82
43082,50
32517,03
21751,88
11086,57
1538,92
783257,73

Łączna kwota
poręczonego kredytu
9807,05
73661,12
107894,79
223028,96
294649,06
283983,75
273535,15
262653,13
251987,82
241322,50
230757,03
219991,88
209326,57
100658.92
2783257,73

chodów własnych pochodzących z podatków
lokalnych w wysokości objętej poręczeniem
w danym roku.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LXXI/521/10
Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 lipca 2010r.
w sprawie uchwalenia przez Gminę Iwaniska
poręczenia kredytu zaciąganego przez Instytucję
Kultury - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Poz. 2693,2694

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

2694

2694
2695

UCHWAŁA NR LXXIV/529/10
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591
z późn. zm./ oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U.
Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami/. Rada Gminy
w Iwaniskach uchwala co następuje:

skach z dnia 08 czerwca 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik Nr 4b do uchwały Nr LXVII/470/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia
20 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjecia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 4 i 4a do
uchwały Nr LXVIII/507/10 Rady Gminy w Iwani-

Przewodniczący Rady Gminy Iwaniska:
Ryszard Łucki
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Poz. 2694

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXXIV/529/10
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
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Poz. 2694

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXXIV/529/10
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 265

– 21667 –

Poz. 2694

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXXIV/529/10
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
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Poz. 2694

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXXIV/529/10
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
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Poz. 2694

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LXXIV/529/10
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
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Poz. 2694
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Poz. 2695,2696

2695
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UCHWAŁA NR LXII/345/10
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie przekazania prowadzenia punktów przedszkolnych dla Stowarzyszenia Nauczycieli
i Wychowawców w Kielcach
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18
ust 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5g,
art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) Rada Gminy Łagów uchwala,
co następuje:

§ 3. Tryb przejęcia punktów przedszkolnych, warunki korzystania z mienia tych punktów, kontrolę przestrzegania warunków umowy i
tryb jej rozwiązania oraz procedurę odebrania
punktów przedszkolnych zostaną określone
zgodnie z art. 5, pkt 5g w drodze umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Łagów i Zarządem
Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców

§ 1. Rada Gminy Łagów przekazuje dla
Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w
Kielcach prowadzenie następujących punktów
przedszkolnych realizujących opiekę i wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat,
a mianowicie:
1) Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Łagowie oraz Punktu Przedszkolnego
w Szkole Filialnej w Lechówku
2) Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Piotrowie
3) Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Zbelutce

§ 4. Stowarzyszenie, które przejęło do
prowadzenia punkty przedszkolne na podstawie
umowy, o której mowa w § 3, nie może zlikwidować punktów przedszkolnych; na wniosek
stowarzyszenia gmina Łagów przejmuje ich
prowadzenie w trybie określonym w umowie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Łagów, szkołach
podstawowych i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Przekazane zadanie będzie w pełnym
zakresie finansowane ze środków Unii Europejskiej pozyskanych dla gminy Łagów przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w
ramach Działania 9.1.1 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, do którego wniosku akces złożył
Wójt Gminy Łagów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy Łagów:
mgr Zdzisław Zwoliński

2696

2696
2697

UCHWAŁA NR LXII/346/2010
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łagów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40
ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rady
Gminy Łagów uchwala co następuje:

§ 1. Nadać drodze gminnej nr 001485T na
odcinku od 0+000 do 0 +520 położonej w sołectwie Łagów, nazwę – ulica Antoniego Małka
§ 2. Usytuowanie ulicy przedstawiono na
mapie poglądowej stanowiącej załącznik Nr 1 do
uchwały.
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Poz. 2696

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

go wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
publikacji.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskie-

Przewodniczący Rady Gminy Łagów:
mgr Zdzisław Zwoliński
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXII /346 /2010
Rady Gminy Łagów
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
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ANEKS DO POROZUMIENIA
zawarty w Ostrowcu Św. w dniu 12.05.2010 r. pomiędzy Starostą Powiatu Ostrowieckiego Panem mgr
Waldemarem Markiem Paluchem zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św.
Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej „Nadleśniczym” treści następującej:
§ 1. W porozumieniu z dnia 22.01.2010 r.
znak: Or. 26/2010 § 1 otrzymuje następujące
brzmienie: „Starosta na podstawie art. 5 ust. 3
i ust. 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. nr 45 poz.
435 z późniejszymi zmianami) powierza Nadleśniczemu prowadzenie niżej wymienionych
spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną
w lasach nie stanowiących własności Skarbu
Państwa, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w I instancji: 1. Z art. 9 ust. 1 ustawy:
1) wykonywanie zabiegów profilaktycznych
i ochronnych zapobiegających powstawaniu
i rozprzestrzenianiu się pożarów, 2) zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych, 3) ochrony gleby i wód leśnych 2. Z art. 14a ust. 3 ustawy: • cechowanie
drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących
własności Skarbu Państwa oraz wystawianie
właścicielom dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna. 3. Z art. 19 ust. 3
ustawy: • określanie dla lasów rozdrobnionych o
powierzchni do 10 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zadań z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji lasów.
4. Z art. 24 ustawy: • wydawanie nakazów w
sprawach: 1) ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych), 2) przebudowy
drzewostanu, 3) pielęgnowania i ochrony lasu, w
tym: a) usuwania drzew opanowanych przez
organizmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów, b) zabiegów pielęgnacyjnych roślinności
Starosta Ostrowiecki:
mgr Waldemar Marek Paluch
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leśnej (upraw leśnych) w wieku do 10 lat, c) zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
§ 2. W porozumieniu z dnia 22.01.2010 r.
znak: Or. 26/2010 § 2 otrzymuje następujące
brzmienie: „1. Nadleśniczy zobowiązuje się powierzone mu sprawy załatwiać zgodnie z obowiązującym prawem, a także uwzględniając kryteria celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Nadleśniczy ponosi odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa, w przypadku załatwienia
powierzonych spraw z naruszeniem prawa i zasad, o których mowa w ust. 1. 3. Nadleśniczy
zobowiązuje się do składania Staroście na koniec roku sprawozdania o realizacji powierzonego nadzoru nad lasami niepaństwowymi.
4. Upoważnienie dla Nadleśniczego do wydawania w imieniu Starosty decyzji administracyjnych
w I instancji i do podpisywania korespondencji z
zakresu powierzonego nadzoru stanowi załącznik nr 2 do porozumienia. 5. Staroście przysługuje prawo kontroli sposobu prowadzenia spraw
powierzonych oraz żądania odpowiednich informacji i wyjaśnień.”
§ 3. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian
§ 4. Aneks do porozumienia sporządzony
został w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
z których po jednym otrzymują strony porozumienia i Wojewoda Świętokrzyski.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Św.:
mgr inż. Jerzy Pasternak
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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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