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UCHWAŁA NR XXVI/199/2010
RADY POWIATU KAZIMIERSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały IX/64/2007 z dn. 21 listopada 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oņwiatowe powiatu realizowane przez niepubliczne
szkoły zakładane i prowadzone na terenie Powiatu Kazimierskiego
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12
pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada
Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Paragraf 5 otrzymuje nowe brzmienie:
„Dotacja na działalność niepublicznych
szkół może ulec zwiększeniu po dokonanych
stosownych zmianach w budżecie powiatu. Do
czasu uchwalenia uchwały budżetowej i otrzymania z Ministerstwa Edukacji Narodowej metryczki subwencji oświatowej na dany rok budże-
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towy obowiązuje kwota dotacji z poprzedniego
roku budżetowego.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązywania od 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Powiatu:
Mirosław Fucia
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UCHWAŁA NR XXVII/204/2010
RADY POWIATU KAZIMIERSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie : nadania Statutu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kazimierzy Wielkiej
Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1 i 2
pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592
z 2001 roku z póz. zmian./ oraz art. 105 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póź. zmian. Rada
Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kazimierskiego oraz Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Mirosław Fucia
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Załącznik do Uchwały nr XXVII/204/2010
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 23 czerwca 2010 r.

2761

2762
2762

UCHWAŁA NR XXVII/209/2010
RADY POWIATU KAZIMIERSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Na podstawie art. 53 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009
Nr 157, póz. 1240) Rada Powiatu uchwala co
następuje:
§ 1. Określa się następujący tryb prac nad
projektem uchwały budżetowej Powiatu Kazimierskiego:

1. Wnioski do projektu budżetu kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży, naczelnicy wydziałów urzędu Starostwa, powiatowe osoby
prawne, organizacje pozarządowe, jednostki
współpracujące, zobowiązani są składać w
terminie do 30 września roku poprzedzającego
rok na który opracowywany jest projekt
budżetu.
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2. Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe
służby, inspekcje i straże, w toku prac nad
projektem zobowiązane są składać wnioski
do projektu budżetu opracowane w oparciu
o dane z lat ubiegłych przy uwzględnieniu
wskaźników wzrostu założonych w budżecie
państwa (np. wskaźnik wzrostu towarów i
usług), przez Zarząd Powiatu (wskaźnik
wzrostu wynagrodzeń) oraz jednostki nadzorujące służby, inspekcje i straże. Wnioski te
winny zawierać:
a) zestawienie prognozowanych dochodów
budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
wraz z częścią opisową,
b) zestawienie potrzeb (wydatków) według
działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową,
c) tabelę kalkulacyjną zatrudnienia i funduszu płac zgodnie z przyjętymi regulaminami i statutami,
d) wykaz planowanych do realizacji zadań
inwestycyjnych a także zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
3. Organizacje pozarządowe, jednostki współpracujące, składają wnioski o dofinansowanie działalności poprzez udzielenie dotacji z
budżetu powiatu zawierające opis przedsięwzięcia, uzasadnienie wniosku, kwotę dofinansowania.
4. Naczelnicy wydziałów urzędu Starostwa powinni składać wnioski do budżetu opracowane na podstawie zakresu zadań realizowanych przez nadzorowany wydział, oraz
zadań założonych do realizacji przez Zarząd
Powiatu. Wnioski te winny mieć formę zestawienia według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią
opisową, z uwzględnieniem podziału na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji
rządowej i inne zlecone do realizacji ustawami.
5. Wszystkie wnioski złożone przez jednostki
organizacyjne, inspekcje, służby i straże, organizacje pozarządowe, instytucje współpracujące trafiają do właściwych wydziałów merytorycznych celem wstępnej weryfikacji i
zaopiniowania. Wydział merytoryczny analizuje złożone wnioski pod względem zgodności z przyjętymi regulaminami, statutami,
przepisami prawa w zakresie zadań nałożonych do realizacji przez powiat. Dokonuje
analizy zgłoszonych przez jednostki potrzeb
ze szczególnym uwzględnieniem zadań inwestycyjnych i remontowych. W terminie do

6.

7.

8.

9.
10.
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10 października naczelnicy wydziałów merytorycznych przygotowują opinie oraz zbiorcze zestawienie zaakceptowanych wniosków
i przedkładają skarbnikowi powiatu.
Na podstawie otrzymanych od naczelników
wniosków, informacji z Ministerstwa Finansów dotyczących planowanych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym
od osób fizycznych, informacji od Wojewody
w zakresie wielkości poszczególnych dotacji,
informacji otrzymanych z innych źródeł a
także wstępnych założeń otrzymanych od Zarządu Powiatu i Starosty,
Skarbnik opracowuje wstępne zestawienia:
a) planowanych dochodów budżetu według
działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,
b) planowanych wydatków budżetu według
działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na bieżące
i majątkowe,
c) zadań inwestycyjnych wieloletnich oraz
jednorocznych,
d) planowanych przychodów i rozchodów
budżetu, i w terminie do 10-go listopada
przedkłada je Zarządowi celem weryfikacji i wprowadzenia ewentualnych zmian.
Skarbnik dokonuje ostatecznych poprawek w
przedłożonym zestawieniu zgodnie z wytycznymi Zarządu i przedstawia ostateczne
zestawienie Zarządowi.
Zarząd Powiatu w terminie do 15 listopada
podejmuje uchwałę o przyjęciu projektu
uchwały budżetowej przedkłada projekt
uchwały budżetowej Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Projekt
uchwały budżetowej wraz z załącznikami winien zawierać wszystkie dane określone w
ustawie o finansach publicznych.
Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu przedkłada uzasadnienie oraz
wieloletnią prognozę finansową.
Uzasadnienie do projektu winno zawierać:
a) w zakresie dochodów - szczegółowe
omówienie poszczególnych źródeł dochodów, z uwzględnieniem jednostek
organizacyjnych, służb, inspekcji i straży
realizujących dane źródło dochodów,
b) w zakresie wydatków - szczegółowe
omówienie poszczególnych rodzajów
wydatków, z uwzględnieniem jednostek
organizacyjnych, służb, inspekcji i straży
z wyodrębnieniem wydatków na:
- wynagrodzenia osobowe,
- pochodne od wynagrodzeń,
- wynagrodzenia bezosobowe,
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12.
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świadczenia na rzecz osób fizycznych,
wydatki majątkowe,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dotacji udzielanych z budżetu,
- realizacje projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
c) omówienie przychodów i rozchodów budżetu,
W ciągu 7 dni od daty przyjęcia projektu Zarząd przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów planów finansowych. W ciągu 30 dni od
daty otrzymania informacji, nie później niż
do 22 grudnia jednostki opracowują projekty
planów finansowych, które przekazują Zarządowi.
Przewodniczący Rady Powiatu projekt
uchwały budżetowej przekazuje niezwłocznie
wszystkim radnym.
Radni poprzez udział w stałych komisjach
Rady Powiatu opiniują przedłożony projekt,
składają ewentualne wnioski w sprawie
zmian do projektu i przekazują na piśmie
Przewodniczącemu Komisji właściwej do
spraw budżetu w terminie 10 dni od daty
otrzymania.
Komisje proponując wprowadzenie nowego
wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie budżetu zobowiązane
są wskazać źródło jego finansowania.
Komisja Promocji Powiatu, Budżetu i Finansów niezwłocznie, po otrzymaniu opinii pozostałych Komisji Rady Powiatu, wydaje w
ciągu 5 dni ostateczną opinię o projekcie
uchwały budżetowej i przekazuje ją Zarządowi Powiatu.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z treścią
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz

Poz. 2762,2763

opinii Komisji właściwej do spraw budżetu,
w miarę możliwości uwzględnia zawarte w
niej wnioski i dokonuje autopoprawki do
projektu uchwały budżetowej, którą przekazuje Przewodniczącemu Rady Powiatu.
17. Przewodniczący Rady Powiatu w terminie co
najmniej 10 dni przed sesją budżetową przekazuje projekt po autopoprawce wszystkim
radnym. Projekt ten począwszy od projektu
na 2011 rok opracowany jest w zakresie dochodów i wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. dział,
rozdział, paragraf z podziałem na wydatki
bieżące i majątkowe.
18. Rada Powiatu do dnia 31 grudnia uchwala
budżet powiatu. W przypadku nie dotrzymania tego terminu, ostatecznym terminem jest
dzień 31 stycznia roku budżetowego, a do
tego czasu podstawą gospodarki finansowej
jest projekt budżetu przedłożony Radzie
przez Zarząd Powiatu.
19. W przypadku nie uchwalenia uchwały budżetowej w terminie do dnia 31 stycznia roku
budżetowego Regionalna Izba obrachunkowa w terminie do końca lutego roku budżetowego, ustala budżet powiatu w zakresie
obowiązujących zadań własnych oraz zadań
zleconych. Do dnia ustalenia przez Regionalną
Izbę Obrachunkową, podstawą gospodarki
finansowej jest projekt uchwały przedłożony
Radzie przez Zarząd Powiatu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kazimierskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa
Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Mirosław Fucia
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UCHWAŁA NR XLII/466/10
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoņci
statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz.
873 z późn. zm.) Rada Miejska w Busku-Zdroju
uchwala, co następuje:
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§ 1. Uchwala się zasady konsultowania z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
ich działalności statutowej, obejmujące w szczególności tryb ogłaszania i prowadzenia konsultacji, udziału w konsultacjach oraz opracowania i
publikacji wyników konsultacji.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „ustawie” - rozumie się przez to ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) „organizacjach i podmiotach” - rozumie się
przez to organizacje pozarządowe zdefiniowane w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
3) „gminie” - rozumie się przez to Gminę
Busko-Zdrój,
4) „projekcie” - rozumie się przez to projekt
aktu prawa miejscowego będący przedmiotem konsultacji,
5) „ogłoszeniu” - rozumie się przez to ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji,
6) „właściwej jednostce organizacyjnej” - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną
Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju lub
jednostkę organizacyjną gminy, wyznaczoną
przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
do opracowania projektu i przeprowadzenia
konsultacji.
§ 3. Zasady i tryb konsultacji
1) W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje i podmioty działające na rzecz mieszkańców gminy.
2) Konsultacje podejmowane są z inicjatywy
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
3) Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a
ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy.
4) Konsultacje uznaje się za ważne bez względu
na liczbę organizacji i podmiotów biorących
w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone
zgodnie z zasadami wprowadzonymi niniejszą uchwałą.
5) Ogłoszenie o możliwości zgłaszania wniosków o konsultacje projektów zamieszcza się
na stronie internetowej Urzędu Miasta i
Gminy w Busku-Zdroju www.umig.busko.pl
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w
Busku-Zdroju http://bip.umig.busko.pl w
dziale „Ogłoszenia”, jak również na tablicach
ogłoszeń urzędu, nie później niż na 21 dni
przed terminem obrad Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.
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6) Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności informacje o:
a) tytule projektu,
b) terminie rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
c) właściwej jednostce organizacyjnej wraz
z danymi kontaktowymi, w tym adresem
poczty elektronicznej,
d) sposobie wnoszenia uwag i opinii, o którym mowa w pkt. 9-13.
7) Za realizację obowiązku wynikającego z pkt. 5
odpowiada Wydział Organizacyjny, Obsługi Interesanta i Rady Miejskiej, Promocji i Kontaktów Zagranicznych Urzędu Miasta i Gminy w
Busku-Zdroju.
8) Z wnioskiem o konsultację mogą wystąpić
organizacje i podmioty, których działalność
statutowa obejmuje dziedzinę dotyczącą
przygotowywanego projektu.
9) Wniosek w formie pisemnej składa osobiście
przedstawiciel organizacji i podmiotu w Wydziale Organizacyjnym, Obsługi Interesanta i
Rady Miejskiej, Promocji i Kontaktów Zagranicznych Urzędu Miasta i Gminy w BuskuZdroju, ze wskazaniem, który projekt ma być
konsultowany. Wniosek składa się w terminie określonym w ogłoszeniu. Wzór wniosku
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
10) Organizacje i podmioty są zobowiązane wraz
z wniesieniem wniosku, o którym mowa w
pkt. 9, okazać treść statutu, z którego wynika,
iż działalność statutowa organizacji obejmuje
dziedzinę dotyczącą projektu.
11) Brak wniosku o konsultację danego projektu
lub złożenie go po terminie określonym w
ogłoszeniu, nie wstrzymuje organu stanowiącego od podjęcia uchwały.
12) Gmina przekazuje organizacjom i podmiotom tekst projektu w formie papierowej lub
w wersji elektronicznej.
13) Zgłoszenia uwag i propozycji dotyczących
projektu dokonują organizacje i podmioty
wyłącznie w formie wypełnionego formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały. Formularz należy złożyć
w formie papierowej bezpośrednio w Wydziale Organizacyjnym, Obsługi Interesanta i
Rady Miejskiej, Promocji i Kontaktów Zagranicznych Urzędu Miasta i Gminy w BuskuZdroju w terminie podanym w ogłoszeniu.
Formularz musi być podpisany przez osoby
reprezentujące organizację.
14) Uwagi i opinie organizacji i podmiotów kierowane są do właściwej jednostki organizacyjnej wskazanej w ogłoszeniu.
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15) Właściwa jednostka organizacyjna, rozpatruje uwagi i opinie oraz przekazuje wyniki konsultacji do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
16) Wyniki konsultacji zawierają informację o
organizacjach i podmiotach biorących udział
w konsultacjach oraz zestawienie zgłoszonych przez nie uwag i opinii wraz z uzasadnieniem w przypadku ich nieuwzględnienia.
17) Zatwierdzone przez Burmistrza Miasta i
Gminy Busko-Zdrój wyniki konsultacji zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miasta i
Gminy w Busku-Zdroju lub jednostki organi-
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zacyjnej gminy w miejscu przeznaczonym na
zamieszczenie ogłoszeń, nie później niż w
ciągu 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.
18) Wyniki konsultacji wraz z projektem Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój przekazuje Radzie Miejskiej w Busku-Zdroju.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
mgr Adam Gradzik
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/466/10
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 23 września 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/466/10
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 23 września 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/483/10
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie utworzenia odrĉbnych obwodów głosowania w szpitalach w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 2b i ust. 3 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547
z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984), Rada Miejska
w Busku-Zdroju uchwala co następuje:
§ 1. Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy
Busko-Zdrój, w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych
na dzień 21 listopada 2010 roku, na terenie miasta Busko-Zdrój w szpitalach tworzy się następujące obwody głosowania:
1) W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki
Zdrowotnej w Busku-Zdroju (Szpital Rejonowy)
2) W Szpitalu Uzdrowiskowym „Krystyna”
Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. w Busku-Zdroju

3) W 21 Wojskowym Szpitalu UzdrowiskowoRehabilitacyjnym SP ZOZ w Busku-Zdroju
§ 2. Numery i granice utworzonych obwodów głosowania, o których mowa w § 1 oraz
siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
§ 4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz przed
siedzibą Urzędu.
2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
mgr Adam Gradzik
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Załącznik do Uchwały nr XLII/483/10
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 23 września 2010 r.

2764
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UCHWAŁA NR XLI/373/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 28 września 2010 r.
utworzenia odrĉbnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w
Chmielniku oraz Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia
16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U.
z 2003r. nr 159, 1547 ze zm.) Rada Miejska
w Chmielniku uchwala, co następuje:
Numer obwodu
1
10
11

§ 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady
Miejskiej w Chmielniku oraz Burmistrza Miasta
i Gminy Chmielnik zarządzonych na dzień
21 listopada 2010r.:

Granice obwodu
2
Szpital Powiatowy w Chmielniku
Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz Komisarzowi
Wyborczemu w Kielcach.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
3
Szpital Powiatowy w Chmielniku
Dom Poomocy Społecznej w Łagiewnikach

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podaje się ją do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chmielniku:
mgr Jerzy Kulpiński
2765
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UCHWAŁA NR LXIII/469/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie utworzenia odrĉbnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Końskich,
Rady Powiatu Koneckiego i Sejmiku Województwa Ņwiĉtokrzyskiego oraz Burmistrza
Miasta i Gminy Końskie
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 b 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.1)
oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o
bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn.
zm.2), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.
1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159,
poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48,
poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180,
poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r.
Nr 57, poz. 356.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327,

Końskie, Rada Miejska w Końskich uchwala, co
następuje:
§ 1.1. Dla przeprowadzenia wyborów do
Rady Miejskiej w Końskich, Rady Powiatu Koneckiego, Sejmiku Świętokrzyskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Końskie zarządzonych na
dzień 21 listopada 2010 r., tworzy się następujące odrębne obwody głosowania:
1) Dom Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w
Końskich,
2) Szpital im. Św. Łukasza w Końskich.
2. Numery i granice odrębnych obwodów
głosowania oraz siedziby obwodowych komisji
wyborczych określa załącznik do niniejszej
uchwały.
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1651
i 1652.
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§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz podaniu do publicznej wiadomości na terenie Miasta i Gminy Końskie w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marian Gąszcz
Załącznik do Uchwały nr LXIII/469/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 22 września 2010 r.

Nr obwodu
głosowania
22
23

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Dom Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek”
w Końskich
Szpital im. Św. Łukasza
w Końskich

Dom Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich
Końskie ul. Warszawska 25
Szpital im. Św. Łukasza w Końskich
Końskie ul. Gimnazjalna 41 b

2766
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UCHWAŁA NR XXXIX/258/10
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4pkt 9 lit. c
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym(t.j. Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.), w związku z art. 211, art 212,
art. 235, art 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku
Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w
0sieku uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok o kwotę 498.101 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej
uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów
zgodnie z załącznikiem Nr 1b i 1c do niniejszej
uchwały
§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta
i Gminy 0siek na 2010 rok o kwotę 1.998.101 zł
zgodnie z załacznikiem Nr 2a do niniejszej
uchwały.
Pokryciem zwiększonych wydatków budżetu
Miasta i Gminy 0siek w kwocie 1.500.000 zł są
przychody pochodzące z tytułu zaciągnięcia kredytu § 952.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków
zgodnie z załącznikami Nr 2b i Nr 2c do niniejszej
uchwały.
§ 3. W uchwale Nr XXXVI/235/10 Rady
Miejskiej w 0sieku z dnia 30 marca 2010 roku w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta
i Gminy 0siek na 2010 rok uchyla się dotychczasową treść § 4 i w to miejsce wprowadza się
nową treść o brzmieniu:
1. Deficyt budżetu Miasta i Gminy 0siek w kwocie 4.976.074 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych
kredytów
w
kwocie
4.615.000 zł;
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy wynikającej z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w
kwocie 361.074 zł.
2. Przychody budżetu w kwocie 5.696.074 zł,
rozchody w wysokości 720.000 zł zgodnie z
załącznikiem Nr 3.
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§ 4. W uchwale Nr XXXVII/245/10 Rady
Miejskiej w 0sieku z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok uchyla się dotychczasową treść § 4 i w to miejsce wprowadza
się nową treść o brzmieniu:
Limity zobowiazań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pozyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.962.025 zł, w tym: kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku ze środkami określonymi
w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie
1.462.025,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.615.000 zł, w tym: kredyty, pozyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku ze środkami określonymi
w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie
1.753.000 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań z
tytułu zaciągnietych pożyczek i kredytów w
kwocie 720.000 zł.
§ 5.1. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XXXVII/245/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia
30 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2010
rok pod nazwą „Zadania inwestycyjne roczne w
2010 roku” w brzmieniu ustalonym jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XXXIVIII/247/10 Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek
na 2010 rok pod nazwą „Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań realizowanych na
podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku” w
brzmieniu ustalonym jak w załączniku Nr 5 do
niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XXXIVIII/247/10 Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek
na 2010 rok pod nazwą „Dotacje celowe w 2010
roku” w brzmieniu ustalonym jak w załączniku
Nr 6 do niniejszej uchwały.
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4. Zmienia się załacznik Nr 9 do uchwały
Nr XXXIV/229/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia
02 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia
budżetu na 2010 rok pod nazwą „Plan dochodów
i wydatków dochodów własnych na 2010 rok” w
brzmieniu ustalonym jak w załaczniku Nr 7 do
niniejszej uchwały
5. Zmienia się zalącznik Nr 4b do uchwały
Nr XXXIV/229/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia
02 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia
budżetu na 2010 rok pod nazwą „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych” w
brzmieniu ustalonym jak w załaczniku Nr 8 do
niniejszej uchwały.
6. Zmienia się załacznik Nr 3 do uchwały
Nr XXXVI/235/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia
30 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2010
rok pod nazwą „Limity wydatkow na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach 2010-2012” w
brzmieniu ustalonym jak w załaczniku Nr 9 do
niniejszej uchwały.
7) Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XXXVIII/247/10 Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy
0siek na 2010 rok pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł niepodlegających zwrotowi na
2010 rok” w brzmieniu ustalonym jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.
8) Zmienia się załącznik Nr 7 do uchwały
Nr XXXVIII/247/10 Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i
Gminy 0siek na 2010 rok pod nazwą „Wydatki
bieżące na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” w brzmieniu
ustalonym jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Wiesław Kopeć
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Załącznik nr 1a
do Uchwały nr XXXIX/258/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
Dział

Rozdział

§

Treņć

1
600

2

3

4
Transport i łącznoņć
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego
Administracja publiczna
Urzędy gmin
0trzymane spadki, zapisy i darowizny
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
0chotnicze straże pożarne
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy w podatku dochodowego od osób fizycznych
0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
Wpływy z różnych opłat
0ņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wpływy z różnych dochodów
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wpływy z różnych opłat
0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
Wpływy z różnych opłat

60078
6330
750
75023
0960
754
75412
2320

756
75601
0910
75616
0690
801
80101
0970
852
85212
0690
0910
85295
2030
853
85395
2007
2009
900
90019
0570
0690
Razem

Dochody
bieżące
5

Dochody
majątkowe
6
200000
200000
200000

115500
115500
115500
5000
5000
5000
1300
100
100
1200
1200
23000
23000
23000
36231
200
100
100
36031
36031
110070
110070
105446
4624
7000
7000
2000
5000
298101

200000
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Załącznik nr 1b
do Uchwały nr XXXIX/258/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
Dział

Rozdział

§

1
720

2

3

72095
6298

756
75618
0460

Treņć
4
Informatyka
Pozostala działalność
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów, samorzadów województw pozyskane z innych żródeł
Dochody od osób prawnych, od osob fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowoņci
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie
ustaw
0płata eksploatacyjna

Razem

Dochody
bieżące
5

Dochody
majatkowe
6
96791
96791
96791

800002
800002
800002
800002

96791

Załącznik nr 1c
do Uchwały nr XXXIX/258/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
Dział

Rozdział

§

Treņć

1
750

2

3

4
Administracja publiczna
Urzędy gmin
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów, samorzadów województw pozyskane
z innych żródeł
Dochody od osób prawnych, od osob fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowoņci
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0płata eksploatacyjna

75023
6298

756
75615
0460
Razem

Dochody
bieżące
5

Dochody
majatkowe
6
96793
96793
96793

800000

800000
800000

96793
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Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XXXIX/258/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 2b
do Uchwały nr XXXIX/258/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 2c
do Uchwały nr XXXIX/258/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX/258/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 12 sierpnia 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.

Klasyfikacja
§

Treņć
2
Przychody ogółem:

Kwota
2010 r.

3

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

§ 952
§ 952
§ 903
§ 951
§ 941 do 944
§ 957
§ 931
§ 955
§ 994
§ 992
§ 992

4
5 696 074,00
5 335 000,00

361 074,00
720 000,00
320 000,00
400 000,00

§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIX/258/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.
w złotych
Planowane wydatki
w tym ňródła finansowania
Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

1.

600

60016

2.

600

60016

3.
4.

600
600

60017
60016

5.

900

90095

6.

600

60078

7.

600

60078

Ogółem

*
A.
B.
C.
D.

Nazwa zadania inwestycyjnego

rok budżetowy
2010
(7+8+9+10)

dochody
własne jst

kredyty
i pożyczki

dotacje i ņrodki
pochodzące
z innych ňr.*

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

4
Przebudowa drogi
gminnej Nr 137 BukowaWiązownica
Przebudowa drogi Tursko
Wielkie Zagumnie
Droga Nakol-Sworoń
Droga 0ssala-Lesisko
Zagospodarowanie
terenów zielonych
/Nowy 0siek/
Przebudowa drogi
w Szwagrowie
Przebudowa drogi
Niekurza

6

7

8

9

10

65000

65000

427000

127000

173907
225000

173907
225000

300000
126100

300000

UMiG
UMiG
UMiG

1538

81000

5562
598007

11
UMiG

300000

1398007

Jednostka org.
realizująca zadanie
lub koordynująca
program

600000

UMiG
B. 124.562

UMIG

B. 75.438

UMIG

200000

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Inne źródła
Inne źródła

x
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIX/258/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXIX/258/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 12 sierpnia 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
1
801
80113 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych
2
851
85154 Wydatki związane z realizacją MGPPIRPA
4

900

90017

Jednostka otrzymująca dotacjĉ
5

Zakupy inwestycyjne

Poakcesyjny Program Wsparcia 0bszarów
Wiejskich
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1
801
80113 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych
2
851
85154 Wydatki związane z realizacją MGPPIRPA
Wydatki związane z działalnością klubów spor3
926
92605
towych
Poakcesyjny Program Wsparcia 0bszarów
4
852
85295
Wiekskich
Poakcesyjny Program Wsparcia 0bszarów
5
852
85295
Wiejskich
Poakcesyjny Program Wsparcia 0bszarów
6
852
85295
Wiejskich
Poakcesyjny Program Wsparcia 0bszarów
7
852
85295
Wiejskich
Poakcesyjny Program Wsparcia 0bszarów
8
852
85295
Wiejskich
Poakcesyjny Program Wsparcia 0bszarów
9
852
85295
Wiejskich
Ogółem
5

852

85295

Kwota dotacji
5

Urząd Miasta i Gmny w Staszowie
0środek Pomocy Społecznej w 0sieku
Zakład Gospodarki Komunalnej
w 0sieku
Miejsko-Gminny 0środek Kultury
w 0sieku

19 922
40 000

0środek Rehabilitacji w Staszowie
Wyłoniona w drodze konkursu

1 338
40 000

Wyłoniona w drodze konkursu

60 000

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Mucharzew
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Trzcianka i Trzcianka Kolonia
0kręg Polskiego Związku Piłkarskiego
w 0sieku
0chotnicza Straż Pożarna
w Niekrasowie
0chotnicza Straż Pożarna
w 0ssali
0chotnicza Straż Pożarna
w Suchowoli

54 812
5 000

584
2 000
4 175
2 500
2 375
3 375
236 081

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXIX/258/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.
w złotych
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7

Wyszczególnienie
2
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bukowej
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Suchowoli
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Długołęce
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Pliskowoli
Publiczna Szkoła Podstawowa
w 0ssali
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Szwagrowie
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w 0sieku
Ogółem

Stan ņrodków
obrotowych na
początek roku
4

Dział

Rozdział

Dochody

Wydatki

3

4

5

7

801

80101

652

10000

10652

801

80101

577

16000

16577

801

80101

491

10000

10491

801

80101

593

16000

16593

801

80101

32

20000

20032

801

80101

3467

20000

23467

801

80101

7464

120000

127464

13276

212000

225276

Stan ņrodków
obrotowych na
koniec roku
9
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXIX/258/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXIX/258/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXIX/258/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze ņrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych ňródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
w zł
L.p.
I

II

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

Wydatki
w roku
budżetowym
2010
442487
10405
32182
399900
5192006
2121520
3070486
5634493
2131925
32182
3470386

Planowane wydatki budżetowe na
realizacjĉ zadań programu w latach
2011-2012
Razem
2011 rok
2012 rok
2011-2012
243559
35832
207727
2125642
668730
1456912
2369201
668730
35832
1664639

1303497
498432
805065
1303497
498432
805065
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Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXXIX/258/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
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2768
2768

UCHWAŁA NR XXXIX/261/10
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVII/184/09 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia
30 czerwca 2009 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r.
Nr 136 poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613) i art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o
podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn.
zm.) Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje:

16. Pan Jarkowski Tadeusz – sołtys sołectwa
Trzcianka na terenie sołectwa Trzcianka.
§ 2. Pozostałe paragrafy pozostają bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. W uchwale Nr XXVII/184/09 Rady
Miejskiej w 0sieku z dnia 30 czerwca 2009 roku w
sprawie poboru podatków w drodze inkasa § 1
ust. 2 ppkt. 16 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Wiesław Kopeć

2768

2769
2769

UCHWAŁA NR XXXIX/262/10
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
w sprawie okreņlenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji statutów jednostek pomocniczych
z mieszkańcami gminy Osiek
Na podstawie art. 5a oraz z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w
Osieku uchwala, co nastepuje:
§ 1.1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami poszczególnych jednostek pomocniczych w gminie Osiek w sprawie ich statutów.
2. Konsultacje statutu danej jednostki pomocniczej przeprowadza się wśród mieszkańców
tej jednostki.
§ 2.1. Konsultacje polegać będą na zgłaszaniu pisemnych opinii oraz uwag do projektu
statutu.
2. Konsultacje trwają 14 dni od dnia udostępnienia projektu statutu do publicznego
wglądu.

3. Projekt statutu zostanie udostępniony
poprzez:
1) wyłożenie w Urzędzie Miasta i Gminy w
Osieku,
2) rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w
poszczególnych jednostkach pomocniczych,
3) ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Osiek.
4. O terminie wyłożenia projektu statutu
jednostki pomocniczej mieszkańcy zostaną powiadomieni przez Burmistrza Miasta i Gminy
Osiek zarządzeniem podanym do publicznej
wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy
ogłoszeń w Urzedzie Miasta i Gminy w Osieku,
na tablicach ogłoszeń w poszczególnych jednostkach pomocniczych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w
Osieku.
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5. Uwagi i opinie w sprawie projektu statutu wnosi się na piśmie do Burmistrza Miasta i
Gminy Osiek w okresie ich udostępnienia do
publicznego wglądu.

Poz. 2769,2770

§ 3. Każda zmiana statutu jednostki pomocniczej konsultowana jest w takim samym w
trybie i na zasadach jak jego nadanie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

6. Po zapoznaniu się z uwagami i opiniami
odnośnie projektu statutu, Burmistrz Miasta i
Gminy Osiek przedkłada Radzie Miejskiej w
Osieku projekt statutu jednostki pomocniczej
wraz z uzasadnieniem zawierającym jego stanowisko co do zgłoszonych uwag i opinii.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Wiesław Kopeć

2769

2770
2770

UCHWAŁA NR XXXIX/264/10
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
w sprawie okreņlenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalnoņci pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r., Nr 96 poz. 873 z póňn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska
w Osieku uchwala, co nastepuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób
konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
§ 2.1. Konsultacje przeprowadza się z
Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego,
a do czasu jej powołania, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu
poznania opinii podmiotów, o których mowa w
ust. 1, w przedmiocie projektu aktu prawa miejscowego poddawanego konsultacjom.

3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów
gminy Osiek.
4. Konsultacje uważa się za ważne bez
względu na ilość uczestniczących w nich podmiotów.
§ 3.1. Konsultacje projektu aktu prawa
miejscowego przeprowadza się w formie:
1) zamieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i
Gminy w Osieku;
2) wyłożenia do wglądu w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy w Osieku.
2. Konsultacje polegać będą na zgłaszaniu
pisemnych opinii w sprawach będących przedmiotem konsultacji.
3. Konsultacje trwają 14 dni od dnia udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w
sposób określony w ust. 1.
§ 4. Informacje o przedmiocie i terminie
podejmowanych konsultacji każdorazowo Burmistrz Miasta i Gminy Osiek publikuje na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Osieku.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

Poz. 2770,2771,2772

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Wiesław Kopeć

2770

2771
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UCHWAŁA NR XI/9/2010
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 24 września 2010 r.
w sprawie utworzenia odrĉbnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej
w Starachowicach, Rady Powiatu Starachowickiego i Sejmiku Województwa Ņwiĉtokrzyskiego
oraz w wyborach Prezydenta Miasta Starachowice
W nawiązaniu do Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w
sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, Rady m. st.
Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast (Dz. U. z 2010 r. Nr 171, poz. 1151), Działając na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2b i ust. 3
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 159
poz. 1547 z późn. zmianami) art. 2 ust. 2 ustawy
z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U.
z 2002 r. Nr 113 poz. 984 z późn. zmianami)
uchwala się, co następuje:

§ 2. 1) W Domu Pomocy Społecznej tworzy
się obwód nr 2 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach ul. Bema 26.
2) W Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
tworzy się obwód nr 24 z siedzibą w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach (budynek nowego szpitala)
ul. Radomska 70.
§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz Komisarzowi
Wyborczemu w Kielcach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
przekazaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty w granicach administracyjnych Miasta Starachowice.

§ 1. Dla przeprowadzenia w 2010 roku wyborów samorządowych, o których mowa w tytule uchwały - na uzasadniony wniosek Prezydenta
Miasta tworzy się w okręgu I (pierwszym) dwa
odrębne obwody głosowania.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Rafalski

2771
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UCHWAŁA NR 8/L/10
RADY GMINY W MNIOWIE
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9
lit. d oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (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, Nr 162, poz.
1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
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Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r.
Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241) oraz art. 211
i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)
Rada Gminy w Mniowie uchwala, co następuje:

uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2010
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 2 do
niniejszej uchwały.

§ 1.1. Szczegółową klasyfikację zmian wydatków określa zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

2. Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2010
roku” do uchwały Nr 3/XLIX/10 Rady Gminy w
Mniowie z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

Przewodniczący Rady Gminy:
Mariusz Adamczyk
Załącznik nr 1
do Uchwały nr 8/L/10
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 17 lutego 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 273

– 22287 –

Poz. 2772

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 8/L/10
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 17 lutego 2009 r.

2772
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UCHWAŁA NR XXXVII/20/10
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomoņci i podatku
leņnego w drodze inkasa, okreņlenia inkasentów oraz wysokoņci wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 47
§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze
zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada
Gminy uchwala, co następuje:

sa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałami
Nr VIII/27/07 Rady Gminy z dnia 24 maja 2007r.
i Nr XIV/6/08 z dnia 13 marca 2008r. dokonuje
się zmiany w poz. 20 w Sołectwie Smogorzów
na inkasenta wyznacza się Pana Jerzego Wica
– Sołtysa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 3/2003
Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 marca 2003r.
w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od
nieruchomości i podatku leśnego w drodze inka-

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Krzysztof Tułak
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UCHWAŁA NR 115/2010
RADY GMINY ZAGNAŃSK
z dnia 4 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 z 2001 roku Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 166 ust. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.
2104) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4; 5; 6; ust. 2
pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Gminy Zagnańsk uchwala co następuje:
§ 1.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok wg. załącznika
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków
budżetu gminy na 2010 rok wg. załącznika Nr 2
do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2010–2012” do Uchwały Nr 21/2010 Rady Gminy
w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2010 roku
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne
roczne w 2010r” do Uchwały Nr 21/2010 Rady
Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2010
roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. W Uchwale nr 21/2010 Rady Gminy w
Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2010r. zmienia się
treść § 2 pkt. 3, który otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
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niepodlegających
zwrotowi
w
wysokości
9.773.560,00zł,
a) wydatki bieżące 859.533,00 zł
b) wydatki majątkowe 8.914.027,00 zł zgodnie z
załącznikiem nr 5, 5a i 5b do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań realizowanych na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.” do
Uchwały Nr 21/2010 Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 28 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
§ 6. Załącznik Nr 12 „Dotacje celowe” do
Uchwały Nr 21/2010 Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 28 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
§ 7. Załącznik Nr 10 „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010r” do
Uchwały Nr 21/2010 Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 28 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały
§ 8. W uchwale Nr 21/2010 Rady Gminy w
Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2010 roku zmienia
się treść § 3 który otrzymuje następujące
brzmienie:
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
11.448.178,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych
kredytów
w
kwocie
- 9.056.125,00 zł
- pożyczek w kwocie - 1.635.261,00 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 756.792,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości
12.785.178,00 zł, rozchody w wysokości
1.257.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do
niniejszej uchwały.
§ 9. W Uchwale Nr 21/2010 Rady Gminy w
Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2010 roku zmienia
się treść § 10 który otrzymuje brzmienie: Limity
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.062.748,00zł; w tym kredyty i

Poz. 2774

pożyczki zaciągane w związku ze środkami
określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 2.207.748,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 10.691.386,00 zł; w tym kredyty, pożyczki zaciągane w związku ze środkami
określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 1.635.261,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w
kwocie 1.257.000,00 zł
§ 10. W Uchwale Nr 21/2010 Rady Gminy
w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2010 roku zmienia się treść § 11 ust. 1 który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu w kwocie
- 3.062.748,00 zł, w tym do zaciągania
kredytów, pożyczek w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem dysponującym funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej w kwocie 2.207.748,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu - w kwocie 10.691.752,00 zł; w
tym kredyty, pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie
zawartej z podmiotem dysponującym
funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w
kwocie 1.635.261,00 zł
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.257.000,00 zł
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodnicząca Rady Gminy:
Justyna Ślewa
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr 115/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok w/g niżej podanego zestawienia:
Dz.

Rozd.

§

Nazwa

1
600

2

3

4
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Informatyka
Pozostała działalność
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
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
Administracja publiczna
Urzędy Gmin
Wpływy z różnych dochodów
Dochody od os. prawn., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobow.
prawn. oraz wyd. związ. z ich pobor.
Wpływy z podatku dochodowego od os. fiz.
Podatek od działalności gospodarczej os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Podatek od spadków i darowizn
Oņwiata i wychowanie
Przedszkola
Wpływy z różnych opłat
4
Pomoc społeczna
Świad. rodz. zaliczka aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ub.
społ.
Wpływy z różnych dochodów
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Poz. zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Pozostałe odsetki
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
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
Gospodarka komunalna i ochr. ņrodowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Wpływy z opłaty produktowej
Pozostała działalność
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
OGÓŁEM

720

60016

72095

0580

2007
2009

750

75023

0970

756
75601

75616

0350
0910

0360
801
1
852

80104
2

0690
3

85212
0970
0980

853

85395

0920
2007
2009

900

90019
2710
90020
90095

0400
0580
6290

Dochody
Dochody
zwiĉksz.
zmniejszen.
5
6
4.480,00
4.480,00
4.480,00
27.436,00
27.436,00
23.320,60

-

4.115,40

-

4.650,00
4.650,00
4.650,00
5.650,00

-

2.650,00
2.500,00

-

150,00
3.000,00

-

3.000,00
29.900,00
29.900,00
29.900,00
5
8.500,00
8.500,00

29.900,00
29.900,00
29.900,00
6
8.500,00
8.500,00

8.500,00
32.385,96
32.385,96
29,00
27.503,50

8.500,00
-

4.853,46

-

96.352,00
10 000,00

-

10 000,00

-

120,00
120,00
86.232,00
6.232,00

-

80.000,00

-

209.353,96

38.400,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 273

– 22291 –

Poz. 2774

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 115/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok w/g niżej podanego zestawienia:
Dz.

Rozdz

§

Nazwa

1
010

2

3

4
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastr. wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans.
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc.
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.
Informatyka
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.
Administracja publiczna
Urzędy gmin
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż
Ochotnicze straże pożarne
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicz.
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup usług remontowych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ
Pozostała działalność
Zakup energii
Zakup energii
Gospodarka komunalna i ochr. ņrodow.
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów i wyposażenia
Wpływy i wydatki związane z gromadzen. środków z opłat i kar za korzyst. ze środow.
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
OGÓŁEM

600

01010
60014
60016

720

750

754

801
853

900

72095

75023

75412

80101
85395

90003

6050
6300
6050
6059
6057
6059
4010
4110
4120
4300
6050
6230

4270
4267
4269
4210

90019

90095

921

926

92195

92695

4300
6059
6069
4010
4110
4120
4210
4300
4170
4210
4300

Wydatki
zwiĉkszen.
5
1.633.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00

Wydatki
zmniejsz.
6
110.350,00
110.350,00
110.350,00
80.000,00

233.000,00
153.000,00
80.000,00
27.436,00
27.436,00
23.320,60
4.115,40
118.100,00
118.100,00
3.100,00
115.000,00

80.000,00
80 000,00
40.000,00
40.000,00
32.900,00
6.100,00
1.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
-

8.000,00
8.000,00
8.000,00
32.356,96
32.356,96
27.503,50
4.853,46
101.500,00
1.500,00
1.500,00
60.000,00

50.000,00
50.000,00

10.000,00
50.000,00
40.000,00
32.900,00
6.100,00
1.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
1.940.392,96

50.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
1.000,00
355.350,00
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr 115/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr 115/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr 115/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze ņrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych ňródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.
I

II

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

Wydatki w roku
budżetowym
2010
859 533,00
19 008,00
105 093,66
735 431,34
8 914 027,00
3 037 725,00
4 115,40
5 872 186,60
9 773 560,00
3 056 733,00
109 209,06
6 607 617,94

Planowane wydatki budżetowe na
realizacjĉ zadań programu w latach
2011-2012
Razem
2011 rok
2012 rok
2011-2012
127 873,04
0
127 873,04
0,00
0
0,00
19 181,04
0
19 181,04
108 692,00
0
108 692,00
98 582,00 101 477,22
0,00
0,00
6 626,08
0,00
14 787,30
14 227,67
0,00
83 794,70
80 623,47
0,00
226 455,04 101 477,22
327 932,26
0,00
6 626,08
6 626,08
33 968,34
14 227,67
48 196,01
192 486,70
80 623,47
273 110,17
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Załącznik nr 5a
do Uchwały nr 115/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 5b
do Uchwały nr 115/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr 115/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr 115/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 4 sierpnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 273

– 22303 –

Poz. 2774

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 273

– 22304 –

Poz. 2774

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 115/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr 115/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 4 sierpnia 2010 r.

2774
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UCHWAŁA NR 122/2010
RADY GMINY ZAGNAŃSK
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatnoņci
za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza
kryterium dochodowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 2, art. 7 ustawy z dnia
29 grudnia 2005r.o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005r., Nr 267 poz. 2259 ze zmianami), art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 48
ust. 4 i 5, art. 96 ust. 4. ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r.
Nr 175 poz. 1362 ze zmianami) uchwala, co następuje:
§ 1. Z pomocy w zakresie dożywiania mogą korzystać:
1) dzieci do 7 roku życia,
2) uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osoby i rodziny znajdujące się w szczególnie
trudnych sytuacjach, w szczególności osoby
samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.
§ 2.1. Pomoc może być realizowana w
formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2. Formę pomocy ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku
w drodze decyzji administracyjnej.
3. Odpłatność za przyznane posiłki następuje w sposób wskazany w decyzji administracyjnej.
§ 3.1. Pomoc w zakresie dożywiania może
być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom,
o których mowa w § 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w
rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

2. Uczniowie do czasu ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej, których dochód w rodzinie
nie przekracza 200 % kryterium dochodowego,
określonego w ustawie o pomocy społecznej
otrzymują pomoc w formie posiłków nieodpłatnie.
3. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zagnańsku może udzielić nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, jeżeli dochód
osoby lub rodziny przekracza 150 % kryterium
dochodowego dla osób i 200 % kryterium dochodowego dla uczniów.
4. Pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, o których
mowa § 1 niniejszej uchwały, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w
rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o
którym mowa w ust. 1 i 2.
§ 4.1. Przyznanie pomocy w formie posiłku
następuje na wniosek osoby zainteresowanej
lub z urzędu za zgodą osoby zainteresowanej.
2. W przypadku dzieci i młodzieży przyznanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku następuje na wniosek:
1) rodziców,
2) opiekuna dziecka,
3) pracownika socjalnego,
4) pracownika jednostki, do której uczęszcza
dziecko,
5) innej osoby.
§ 5.1. Wysokość przyznawania rodzinie
pomocy w ramach programu :
1) w formie dożywiania uczniów w szkole będzie ustalana z dyrektorem szkoły lub zlecana
firmie gastronomicznej,
2) w formie zasiłku celowego na zakup posiłku
lub żywności, albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych, będzie
ustalana corocznie przez Kierownika GOPS.
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2. Wysokość przyznawania rodzinie pomocy w ramach programu będzie uzależniona od
wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadania w danym roku budżetowym.

Poz. 2775,2776,2777

mocy w dożywianiu uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
i ośrodków szkolno-wychowawczych.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 września 2010 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.
§ 7. Traci moc uchwała Nr 54/2004 Rady
Gminy w Zagnańsku z dnia 19 sierpnia 2004r. w
sprawie: określenia zasad i trybu udzielania po-

Przewodnicząca Rady Gminy:
Justyna Ślewa
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UCHWAŁA NR 132/2010
RADY GMINY ZAGNAŃSK
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Zagnańsku Nr 2/2007 z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie:
okreņlenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)
w związku z 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15
oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Zagnańsk
uchwala, co następuje:

wniosek nie później niż do 15 września danego roku budżetowego.
3. Złożone wnioski mogą podlegać dodatkowym uzupełnieniom w trakcie rozpatrywania,
o czym podmiot ubiegający się o dotacje zostanie każdorazowo powiadomiony pisemnie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 1. Zmienia się treść § 6, który otrzymuje
brzmienie:
1. Wnioski o dotację kierowane są do Wójta
Gminy Zagnańsk
2. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji z
budżetu gminy jest zobowiązany złożyć

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Justyna Ślewa
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UCHWAŁA NR 135/2010
RADY GMINY ZAGNANSK
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
w sprawie podziału Gminy Zagnańsk na okrĉgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okrĉgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Zagnańsku
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. – Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw (Dz. U. z
2003r. Nr 159, poz 1547 z późn. zm.), w związku z
Zarządzeniem Nr 12/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie usta-

lenia liczby radnych wybieranych do rad gmin,
rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rada Gminy Zagnańsk uchwala, co
następuje:
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§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady
Gminy Zagnańsk ustala się liczbę okręgów wyborczych, ich granice i numery oraz liczbę wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Poz. 2777,2778

oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu
przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz
Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 21/2002 Rady
Gminy Zagnańsk z dnia 13 czerwca 2002r. oraz
Uchwała Nr 64/2006 Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 18 lipca 2006r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodnicząca Rady Gminy:
Justyna Ślewa

Załącznik do Uchwały nr 135/2010
Rady Gminy Zagnansk
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
1. Dla Gminy Zagnańsk ustalona została liczba radnych – 15
2. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy w Zagnańsku tworzy się 12 okręgów wyborczych,
i tak:
Numer okrĉgu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Granice okrĉgu
Sołectwo Bartków
Sołectwo Zagnańsk
Sołectwa: Chrusty, Jaworze
Sołectwa: Lekomin, Gruszka
Sołectwo Kajetanów
Sołectwo Samsonów
Sołectwo Janaszów
Sołectwo: Tumlin
Sołectwa: Długojów, Szałas
Sołectwa: Umer, Kołomań,
Sołectwo: Zachełmie, Belno
Sołectwo Kaniów

Liczba radnych wybieranych w okrĉgu
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2

2777

2778
2778

UCHWAŁA NR 136/2010
RADY GMINY ZAGNAŃSK
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
w sprawie podziału gminy Zagnańsk na stałe obwody głosowania oraz wyznaczenia siedzib
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy Zagnańsk
Na podstawie art. 30 ust. 1-3 oraz art. 31
ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2003r., Nr 159, poz. 1547
z późn. zm.), Rada Gminy Zagnańsk uchwala,
co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do
Rady Gminy Zagnańsk dokonuje się podziału
Gminy Zagnańsk na stałe obwody głosowania
oraz wyznacza się siedziby obwodowych komisji
wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.
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§ 2. Traci moc uchwała Nr 22/2002 Rady
Gminy Zagnańsk z dnia 13 czerwca 2002r. w
sprawie podziału gminy Zagnańsk na stałe obwody głosowania oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do
Rady Gminy Zagnańsk.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Justyna Ślewa
Załącznik do Uchwały nr 136/2010
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 12 sierpnia 2010 r.

Nr obwodu
1
Zagnańsk

Sołectwa:
Bartków
Zagnańsk

2
Chrusty

Sołectwa:
Chrusty
Jaworze
Sołectwa:
Gruszka
Kajetanów
Lekomin
Sołectwa:
Samsonów
Janaszów
Sołectwo:
Tumlin

3
Kajetanów
4
Samsonów
5
Tumlin
6
Szałas
7
Umer
8
Zachełmie
9
Zagnańsk

2778

Granice obwodu

Sołectwa:
Szałas
Długojów
Sołectwa:
Kołomań
Umer
Sołectwa:
Zachełmie
Belno
Sołectwo:
Kaniów

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Urząd Gminy
w Zagnańsku
ul. Spacerowa 8
tel. 41-300-13-22
Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Chrustach
tel. 41-311-30-03
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Kajetanowie
tel. 41-301-15-13
Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum
w Samsonowie
tel. 41-300-34-07
Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum
w Tumlinie
tel. 41-300-34-14
Szkoła Podstawowa
w Szałasie
tel. 41-300-26-03
Szkoła Podstawowa
w Umrze
tel. 41-300-34-31
Szkoła Podstawowa
w Zachełmiu
tel. 41-311-31-50
Zespół Szkół Leśnych
w Zagnańsku
ul. Spacerowa 4
tel. 41-300-11-41

Numer okrĉgu
wyborczego
1, 2

3
4, 5

6,7
8
9
10
11
12
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR PNK.I.0911/72/10
WOJEWODY ŅWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 24 września 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 nieważnoņć
uchwały nr VII/49/10 Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian

w Statucie Publicznego Przedszkola w Rudkach
– w części określonej w § 4.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 31 sierpnia 2010r. Rada
Gminy Nowa Słupia podjęła uchwałę w sprawie
zmian w Statucie Publicznego Przedszkola w
Rudkach. Uchwała ta została doręczona organowi nadzoru w dniu 6 września 2010r.
Rada Gminy w § 4 postanowiła, że
„uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego”.
W toku badania jej legalności organ nadzoru
stwierdził, iż uchwała w zakresie określonym w
§4 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 Nowa Słupia, 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
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
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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).
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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 § 4 jest
uzasadnione.
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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