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UCHWAŁA NR XLI/376/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi
zmianami) w związku art. 166 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. z późn. zm.)
oraz art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art 258 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz 1240) Rada Miejska w
Chmielniku uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych, w tym zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 337 650,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych, w tym zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 337 650,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Zmienia się załączniki do uchwały
z dnia 28 stycznia 2010 r w sprawie uchwalenia
budżetu miasta i gminy Chmielnik na 2010 rok,
nr XXIV/325/2010: załącznik nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w
latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, załącznik nr 3a
– „Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3a do niniejszej uchwały, załącznik nr 4 – „Wydatki na
programy i projekty realizowane ze środków

pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi w 2010 roku.” - otrzymuje brzmienie
jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, załącznik
nr 4a – „Wydatki bieżące na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzacych z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2010 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4a do niniejszej uchwały, załącznik nr 4b „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2010 roku.” - otrzymuje
brzmienie jak załącznik nr 4b do niniejszej
uchwały, załącznik nr 6 – „Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r..” - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chmielniku.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chmielniku:
mgr Jerzy Kulpiński
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLI/376/2010
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 września 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLI/376/2010
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 września 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XLI/376/2010
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 września 2010 r.
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Załącznik nr 3a
do uchwały nr XLI/376/2010
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 września 2010 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XLI/376/2010
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 września 2010 r.
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Załącznik nr 4a
do uchwały nr XLI/376/2010
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 września 2010 r.
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Załącznik nr 4b
do uchwały nr XLI/376/2010
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 września 2010 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XLI/376/2010
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 września 2010 r.
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UCHWAŁA NR LVI/377/2010
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w brzmieniu w
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Pietras
Załącznik do uchwały nr LVI/377/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 września 2010 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych
I. Przepisy ogólne
§ 1.1. Określa się formy i sposób prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
gminy Stąporków w sposób inny niż w drodze
referendum lokalnego.

§ 3.1. Burmistrz Stąporkowa w drodze zarządzenia uruchamia proces konsultacji społecznych na zasadach określonych w niniejszej
uchwale.

2. Zasady przeprowadzania konsultacji
społecznych w formie referendum określają
przepisy odrębne.

2. Konsultacje społeczne zarządza Burmistrz Stąporkowa:
1) na podstawie odpowiedniej uchwały Rady
Miejskiej,
2) na wniosek mieszkańców gminy,
3) z własnej inicjatywy.

3. Konsultacje społeczne z mieszkańcami
gminy Stąporków przeprowadza się w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowiązujących oraz w sprawach uznanych za
ważne dla gminy.
§ 2.1. Konsultacje społeczne oznaczają rejestrację opinii, uwag i propozycji mieszkańców
gminy Stąporków do sposobu rozstrzygnięcia
sprawy objętej konsultacjami społecznymi.
2. W konsultacjach społecznych mogą
uczestniczyć:
1) wszyscy mieszkańcy gminy, jeżeli sprawa
dotyczy całej gminy,
2) mieszkańcy określonej części obszaru gminy,
jeżeli sprawa dotyczy jedynie mieszkańców
tej części gminy,
3) określona grupa mieszkańców gminy, jeżeli
sprawa dotyczy tej grupy mieszkańców,
4) organizacje pozarządowe w zakresie ich działalności statutowej.

3. Zarządzenie Burmistrza, o którym mowa
w ust. 1 określa:
1) cel konsultacji społecznych,
2) przedmiot konsultacji społecznych,
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
społecznych,
4) zasięg terytorialny konsultacji społecznych,
5) formę przeprowadzenia konsultacji społecznych,
6) osobę odpowiedzialną za przygotowanie
konsultacji społecznych.
§ 4.1. Grupa mieszkańców gminy Stąporków może wystąpić do Burmistrza Stąporkowa z
wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych.
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2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać propozycje:
1) przedmiotu konsultacji społecznych,
2) czasu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
społecznych,
3) zasięgu terytorialnego konsultacji społecznych,
4) formy przeprowadzenia konsultacji społecznych,
5) uzasadnienie.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji
społecznych powinien uzyskać poparcie co najmniej 50 mieszkańców gminy posiadających
czynne prawo wyborcze w wyborach powszechnych.
4. Lista poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinna zawierać:
1) imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia,
2) adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania),
3) nr ewidencyjny PESEL,
4) podpis.
5. Grupę mieszkańców której mowa
w ust. 1 reprezentują pierwsze trzy osoby pod-

Poz. 3058

pisane na liście poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych.
6. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji
społecznych jest rozpatrywany w ciągu 30 dni
od daty jego złożenia.
7. Wnioski niekompletne nie podlegają
rozpatrywaniu.
§ 5.1. Burmistrz Stąporkowa jest zobowiązany do informowania mieszkańców gminy
o celu i sposobie konsultacji społecznych.
2. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
3. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych powinna zawierać:
1) dane o których mowa w § 3 ust. 3,
2) określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii,
uwag i propozycji,
3) wskazanie inicjatora przeprowadzenia konsultacji społecznych.

II. Formy przeprowadzania konsultacji społecznych.
§ 6.1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Stąporków mogą być prowadzone
w formie:
1) badania ankietowego,
2) sondaży internetowych,
3) otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami miasta.
2. Wyboru formy konsultacji społecznych
w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia okoliczności przeprowadzenia konsultacji
społecznych, każdorazowo dokonywać będzie
Burmistrz Stąporkowa.
3. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji społecznych.
4. Konsultacje społeczne mogą polegać w
szczególności na:
1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,
3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 7.1. Konsultacje społeczne w formie zapytania ankietowego prowadzone będą m.in.
poprzez:
1) opublikowanie treści formularza ankiety na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
2) opublikowanie treści formularza ankiety na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
3) udostępnienie formularza ankiety w Urzędzie
Miejskim.
2. Formularz ankiety powinien zawierać
uzasadnienie prowadzonych konsultacji.
3. Ankieta jest ważna jeżeli została prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich
koniecznych danych oraz podpisana.
4. Analizy zebranych ankiet dokonuje właściwy merytorycznie wydział lub referat Urzędu
Miejskiego w Stąporkowie.
§ 8.1. Konsultacje społeczne w formie
sondaży internetowych prowadzone będą m.in.
poprzez:
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1) opublikowanie na stronie internetowej Urzędu informacji nt. sprawy objętej konsultacjami społecznymi, łącznie z projektem jej
rozstrzygnięcia, oraz umożliwienie wypowiedzenia się na jego temat,
2) rozesłanie pocztą elektroniczną projektu rozstrzygnięcia w sprawie objętej konsultacjami
społecznymi do organizacji pozarządowych
działających na terenie gminy Stąporków.
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kańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub innych podmiotów umieszcza się:
1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Stąporkowie,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Stąporkowie.
3. Spotkaniu z mieszkańcami przewodniczy Burmistrz Stąporkowa lub upoważniona
przez niego osoba.

2. Konsultacje społeczne prowadzone w formie sondaży internetowych nie mogą trwać
krócej niż 14 dni.

4. Z otwartego spotkania konsultacyjnego
sporządza się protokół, w którym umieszcza się
informację o formie zawiadomienia, o terminie
konsultacji społecznych, dane osoby będącej
przewodniczącym spotkania, temat, przebieg
dyskusji, podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu
dołącza się listę obecności osób biorących udział
w spotkaniu.

§ 9.1. Otwarte spotkanie konsultacyjne
z mieszkańcami gminy Stąporków zwołuje Burmistrz.
2. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w formie otwartego spotkania z miesz-

III. Postanowienia końcowe.
§ 10.1. Wyniki konsultacji społecznych
Burmistrz przedstawia mieszkańcom gminy za
pośrednictwem strony internetowej Urzędu oraz
informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 11.1. Konsultacje społeczne są ważne
bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.
2. Wynik konsultacji społecznych nie jest
wiążący dla organu gminy Stąporków podejmującego rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami.

2. Wyniki konsultacji społecznych Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej na najbliższej sesji od dnia zakończenia konsultacji.

3. Koszty przeprowadzenia konsultacji społecznych ponosi Urząd Miejski w Stąporkowie.
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UCHWAŁA NR LVI/378/2010
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 166 ust.1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.),
art. 212 ust. 1 pkt 1,2, i 10 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 121 ust. 4 i 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 13 pkt 7 ustawy
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95), uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVII/310/2010 Rady
Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 stycznia
2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Stąporków na 2010r. zwanej dalej „uchwałą”
wprowadza się następujące zmiany:
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1. W § 2 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„Ustala się wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w
wysokości 6.677.712 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 1.257.720 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 5.419.992 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b”.
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe
wg § 1 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe
wg § 2 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik Nr 4a „Wydatki
majątkowe na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do
Uchwały Nr XLVII/310/2010 Rady Miejskiej w
Stąporkowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na
2010r., zmieniony uchwałą Nr XLVIII/319/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca
2010r., Nr LIV/370/2010 z dnia 31 sierpnia
2010r.w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Zmienia się załącznik Nr 4b „Wydatki
na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do Uchwały Nr XLVII/310/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 stycznia
2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Stąporków na 2010r. zmieniony uchwałami Rady
Miejskiej w Stąporkowie: Nr XLVIII/319/2010
z dnia 30 marca 2010r., Nr XLVIII/320/2010 z dnia
30 marca 2010r., Nr XLVIII/323/2010 z dnia
30 marca 2010r., Nr LI/352/2010 z dnia 5 lipca
2010r., Nr LIV/370/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r
w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienia się załącznik Nr 13 „Dotacje podmiotowe w 2010r.” do uchwały Nr XLVII/310/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 stycznia
2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Stąporków na 2010r., zmienionej uchwałami
Rady Miejskiej w Stąporkowie: Nr XLIX/333/2010
z dnia 30 kwietnia 2010r., Nr LI/344/2010 z dnia
5 lipca 2010r., Nr LI/346/2010 z dnia 5 lipca
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2010r., Nr LV/373/2010 z dnia 8 września 2010r.
w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Zmienia się załącznik Nr 3a „Zadania
inwestycyjne roczne w 2010r.” do Uchwały
Nr XLVII/310/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Stąporków na 2010r., zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie:
Nr XLVIII/319/2010 z dnia 30 marca 2010r.,
Nr XLVIII/322/2010 z dnia 30 marca 2010r.,
Nr XLIX/330/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r.,
Nr XLIX/333/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r.,
Nr L/341/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.,
Nr L/342/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.,
Nr LI/344/2010 z dnia 5 lipca 2010r., Nr LI/346/2010
z dnia 5 lipca 2010r., Nr LI/347/2010 z dnia 5 lipca
2010r., Nr LI/349/2010 z dnia 5 lipca 2010r.,
Nr LI/353/2010 z dnia 5 lipca 2010r., Nr LI/354/2010
z dnia 5 lipca 2010r., Nr LII/357/2010 z dnia
22 lipca, Nr LIII/361/2010 z dnia 13 sierpnia
2010r., Nr LIV/370/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r.,
Nr LV/373/2010 z dnia 8 września 2010r.
w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Zmienia się załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w
latach 2010-2012” do Uchwały Nr XLVII/310/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 stycznia
2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Stąporków na 2010r., zmienionej uchwałami
Rady Miejskiej w Stąporkowie: Nr XLVIII/322/2010
z dnia 30 marca 2010r., Nr LI/344/2010 z dnia
5 lipca 2010r., Nr LI/347/2010 z dnia 5 lipca
2010r., Nr LI/353/2010 z dnia 5 lipca 2010r.,
Nr LI/354/2010 z dnia 5 lipca 2010r., Nr LII/357/2010
z dnia 22 lipca 2010r., Nr LII/358/2010 z dnia
22 lipca 2010r., Nr LIII/361/2010 z dnia 13 sierpnia 2010r., Nr LIV/369/2010 z dnia 31 sierpnia
2010r. w brzmieniu załącznika Nr 6 do niniejszej
uchwały.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Pietras
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Załącznik nr 1
do uchwały nr LVI/378/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 września 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LVI/378/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 września 2010 r.
zmieniający
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Załącznik nr 3
do uchwały nr LVI/378/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 września 2010 r.
zmieniający

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 297

– 24369 –

Poz. 3059

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVI/378/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 września 2010 r.
zmieniający

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 297

– 24370 –

Poz. 3059

Załącznik nr 5
do uchwały nr LVI/378/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 września 2010 r.
zmieniający
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Załącznik nr 6
do uchwały nr LVI/378/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 września 2010 r.
zmieniający
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UCHWAŁA NR LVI/379/2010
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności
pieniĉżnych Gminy Stąporków oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje siĉ
przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego upoważnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 59 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady
umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz Gminy
Stąporków i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje
się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku - Ordynacja Podatkowa, zwanych dalej „należnościami" wobec osób fizycznych, osób
prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej, zwanych
dalej „dłużnikami".
§ 2.1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:
1) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości
dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13
oraz art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003r. - Prawo upadłościowe i naprawcze
(Dz. U. z 2008r. Nr 175, poz. 1361z późn. zm.),
2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł
nie pozostawiając spadkobierców,
3) ściągnięcie należności zagraża egzystencji
dłużnika,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w
postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne,
5) dłużnik - osoba prawna - został wykreślony z
właściwego rejestru osób prawnych przy
jednoczesnym braku majątku, z którego
można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
6) przemawiają za tym uzasadnione względy
społeczne i gospodarcze.

2. Umorzenie należności w przypadkach
określonych w ust. 1 pkt 3 i 6 może nastąpić na
wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych
w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 również z inicjatywy wierzyciela.
3. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem
wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną
z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.
4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji (porozumieniu) umorzeniowej
oznacza się termin pozostałej części należności.
W razie niedotrzymania tego terminu decyzja
umorzeniowa podlega uchyleniu.
5. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może
nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust. 1 zachodzą co do
wszystkich dłużników.
§ 3.1. Do umarzania należności uprawniony jest:
1) Burmistrz Stąporkowa oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, jeżeli kwota
należności nie przekracza w ciągu roku jednorazowo 9.000 zł,
2) Jeżeli kwota należności przekracza rocznie
jednorazowo kwotę 9.000 zł wymagana jest
zgoda Rady Miejskiej.
2. Przez kwotę należności, o której mowa
w ust. 1, rozumie się należność główną wraz z
odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główną
wraz z odsetkami umownymi, ustalonymi na
dzień wydania decyzji lub zawarcia porozumienia.
3. Kwoty należności tego samego dłużnika
wynikające z różnych typów nie ulegają kumulacji.
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§ 4.1. W przypadkach, o których mowa w
§ 2 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 Burmistrz lub kierownik
jednostki organizacyjnej na wniosek dłużnika,
może odraczać terminy zapłaty całości lub części
należności oraz rozłożyć płatność całości lub
części należności na raty na okres nie dłuższy niż
12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Do
wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.

Poz. 3060,3061

3) w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1
pkt 2 w drodze jednostronnego oświadczenia
woli.
§ 6. Do umarzania lub udzielania ulg
w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r.
Nr 59, poz. 404 z późn. zm).

2. W przypadku negatywnej decyzji (porozumienia) w sprawie odroczenia lub rozłożenia
na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do
dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek
zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia
wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji
administracyjnej lub zawarcia porozumienia.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLVIII/219/2006
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 sierpnia
2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Stąporków oraz jej
jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo
w pełnej wysokości należności, której termin
płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej
wysokości ustalonych rat, należność pozostała
do zapłaty staje się wymagalna natychmiast
wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa i Kierownikom jednostek
organizacyjnych gminy.

§ 5.1. Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu następuje:
1) /w odniesieniu do należności o charakterze
administracyjno-prawnym - na podstawie
decyzji uprawnionego organu,
2) w odniesieniu do należności o charakterze
cywilno-prawnym - w drodze porozumienia,

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Pietras
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UCHWAŁA NR LVI/380/2010
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 10, art.
237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z
2010r. Nr 17, poz. 95), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe wg
§ 1 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe wg
§ 2 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe wg
§ 3 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Pietras
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Załącznik do uchwały nr LVI/380/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 września 2010 r.
Załącznik Nr 1
do uchwały nr LVI/381/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29.09.2010 r.
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UCHWAŁA NR LVI/381/2010
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 166 ust.1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.),
art. 212 ust. 1 pkt 1,2, i 10 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 121 ust. 4 i 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95), uchwala
się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe wg
§ 1 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe wg
§ 2 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe wg
§ 3 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik Nr 3a „Zadania
inwestycyjne roczne w 2010r.” do Uchwały
Nr XLVII/310/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Stąporków na 2010r., zmienionej
uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie:
Nr XLVIII/319/2010 z dnia 30 marca 2010r.,
Nr XLVIII/322/2010 z dnia 30 marca 2010r.,
Nr XLIX/330/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r.,
Nr XLIX/333/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r.,
Nr L/341/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.,
Nr L/342/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.,
Nr LI/344/2010 z dnia 5 lipca 2010r., Nr LI/346/2010
z dnia 5 lipca 2010r., Nr LI/347/2010 z dnia 5 lipca
2010r., Nr LI/349/2010 z dnia 5 lipca 2010r.,
Nr LI/353/2010 z dnia 5 lipca 2010r.,
Nr LI/354/2010 z dnia 5 lipca 2010r., Nr LII/357/2010
z dnia 22 lipca, Nr LIII/361/2010 z dnia 13 sierpnia
2010r., Nr LIV/370/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r.,
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Nr LV/373/2010 z dnia 8 września 2010r. w
brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Pietras
Załącznik nr 1
do uchwały nr LVI/381/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 września 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LVI/381/2010
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 września 2010 r.
zmieniający
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UCHWAŁA NR LVI/382/2010
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 166 ust.1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.),
art. 212 ust. 1 pkt 1,2, i 10 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 121 ust. 4 i 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95), uchwala
się, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe wg
§ 1 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe wg
§ 2 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się załącznik Nr 3a „Zadania
inwestycyjne roczne w 2010r.” do Uchwały
Nr XLVII/310/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Stąporków na 2010r., zmienionej
uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie:

Nr XLVIII/319/2010 z dnia 30 marca 2010r.,
Nr XLVIII/322/2010 z dnia 30 marca 2010r.,
Nr XLIX/330/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r.,
Nr XLIX/333/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r.,
Nr L/341/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.,
Nr L/342/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.,
Nr LI/344/2010 z dnia 5 lipca 2010r., Nr LI/346/2010 z
dnia 5 lipca 2010r., Nr LI/347/2010 z dnia 5 lipca
2010r., Nr LI/349/2010 z dnia 5 lipca 2010r.,
Nr LI/353/2010 z dnia 5 lipca 2010r., Nr LI/354/2010
z dnia 5 lipca 2010r., Nr LII/357/2010 z dnia
22 lipca, Nr LIII/361/2010 z dnia 13 sierpnia
2010r., Nr LIV/370/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r.,
Nr LV/373/2010 z dnia 8 września 2010r. w
brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Pietras
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UCHWAŁA NR XLVII/322/10
RADY GMINY W BOGORII
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. z 2001r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 525.192 zł
1) w dziale 600 rozdział 60017 § 6260 o kwotę
5.000 zł
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Świętokrzyskiego
2) w dziale 600 rozdział 60078 § 6330 o kwotę
500.000 zł
- dotacja na dofinansowanie infrastruktury
technicznej zniszczonej podczas powodzi
w 2010 roku
3) w dziale 801 rozdział 80104 § 0970 o kwotę
16.192 zł
- refundacja wydatków za energię – przedszkole w Bogorii
4) w dziale 900 rozdział 90002 § 2700 o kwotę
4.000 zł
- środki od mieszkańców za demontaż
azbestu z nieruchomości
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 525.192 zł
dział
010
400

rozdział
01010
40002

600

60016

700

60078
60078
70005

750
750

754

§
6050
4260
4430
6050

Zmniejszenie
25.270
404.334
44.000

75023

6050
6050
4210
4260
4300
4270

75075

4430

5.000

75095

4110
4430
4700
4170

75412

1) w dziale 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę
5.000 zł
- środki na zadanie inwestycyjne pn.
„Przebudowa drogi transportu rolnego w
m-ści Zagorzyce” poz. 12 zał. nr 1
2) w dziale 600 rozdział 60078 § 6050 o kwotę
500.000 zł
- odbudowa dróg gminnych zniszczonych
podczas powodzi, poz. 14 zał. nr 1a
3) w dziale 801 rozdział 80104 § 4260 o kwotę
16.192 zł
- zakup energii – przedszkole w Bogorii
4) w dziale 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę
4.000 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest
zlokalizowanych na terenie Gminy
§ 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 100.000 zł
1) w dziale 600 rozdział 60078 § 6330 - dotacja
na usuwanie skutków powodzi z lat 2006–2007
§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 100.000 zł
1) w dziale 600 rozdział 60078 § 6050 - odbudowa dróg gminnych zniszczonych podczas
powodzi w latach 2006 -2007, poz.13 zał. nr 1a
§ 5. Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetowych

Zwiĉkszenie
Objaśnienia
10.000 budowa sieci wodociągowej poz. 1 zał. nr 1
20.000 zakup energii dla przepompowni wody
przebudowa dróg gminnych – poz. 12 zał. nr 1a (wkład
własny)
usuwanie skutków klęsk żywiołowych, poz. 13 zał. nr 1a
205.000 usuwanie skutków klęsk żywiołowych, poz. 14 zał. nr 1a
1.000 zakup materiałów, usług i energii
6.000 - budynki komunalne
5.000
1.000 zakup usług remontowych
- administracja
opłaty i składki
- promocja gminy
1.000 składki i szkolenia pracowników obsługi

1.500
1.500
3.000

umowa zlecenie
- komendant gminny OSP

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 297
754

75416

757
801

75702
80104

80195
851

85154

852

85202
85212

85219

85203
85278
85295
854

85415

900

90001
90002
90003

921

4010
4210
4300
8110
4170
4260
4280
4300
4300
4170
4210
6050
3110
4010
4210
4110
4300
4010
4210
4750
4300
4410
4330
4210
3110
4210
3240
4210
4260
4300
4300

90004

4010
4110
4120
4210

90013

4210

90015

4300

90095

4010
4110
4120
4210
6050

92109
Razem:

– 24393 –
5.000
38.044
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wydatki rzeczowe
4.000 - straż gminna
1.000
odsetki od kredytów
470 decyzja dyrektora przedszkola w Bogorii

870
200

2.000
2.000
1.000
1.000

600
20.000 opracowanie koncepcji montażu kolektorów słonecznych dla szkół
2.000 diety dla Członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania
Alkoholizmowi
124.284 przebudowa budynku szkoły na potrzeby Domu Pomocy Społecznej poz. 17 zał. nr 1
zmiana na podstawie decyzji kierownika OPS
2.000
2.000

2.700
400
1.518
9.929
72
4.643
740
34.854

4.000

2.000

584.073

§ 6. Zwiększyć nakłady w poz. 12 zał. 1a
zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy nr 79/10
z dnia 16 września 2010 roku
§ 7. Załączniki od 1–2 otrzymują nowe
brzmienie, zgodnie z niniejszą uchwałą

34.854
17.544 20% dofinansowania do stypendiów socjalnych dla
uczniów
3.000 zakup materiałów, usług
10.000 i energii na przepompowni ścieków i oczyszczalni
2.000
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy
2.000 wynagrodzenia
230 i pochodne
40 - utrzymanie zieleni
2.000 zakup materiałów
-utrzymanie zieleni
1.000 zakup materiałów
i karmy
- schronisko dla zwierząt
zakup usług
- oświetlenie uliczne
3.000 zakup materiałów, wynagrodzenie
453 - pozostała działalność
74
500
90.523 modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: Kiełczyna, Niedźwiedź, Ceber, Bogoria,
Jurkowice 2010-2011, poz. 26 zał. nr 1
584.073

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zygmunt Madej
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z dnia 29 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 297

– 24395 –

Poz. 3063

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 297

– 24396 –

Poz. 3063

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 297

– 24397 –

Poz. 3063

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 297

– 24398 –

Poz. 3063

Załącznik nr 1a
do uchwały nr XLVII/322/10
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 29 września 2010 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne
nakłady
finansowe

rok budżetowy
2010
(7+8+9+10)

dochody
własne jst

kredyty
i pożyczki

Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

4

5

6

7

8

386 150

386 150

139 592

216 558

1.

010

01010

Budowa stacji uzdatniania
wody na ujęciu wody
w Zimnowodzie

2

010

01010

Wykonanie ogrodzenia
zbiornika wodnego
w Gorzkowie

27 000

27 000

27 000

3

010

01010

Dostawa i montaż systemu
monitoringu na gminnej sieci
wodociągowej

45 000

45 000

45 000

4

600

60016

Przebudowa drogi gminnej
w m-ści Witowice

58 632

58 632

58 632

5

600

60016

Odnowa nawierzchni drogi
gminnej w miejscowości
Wierzbka

25 797

25 797

25 797

6

600

60016

Odnowa nawierzchni drogi
gminnej w miejscowości
Wysoki Małe

49 609

49 609

49 609

7

600

60016

Odnowa nawierzchni drogi
gminnej w miejscowości Wola
Malkowska

43 640

43 640

43 640

8

600

60016

Odnowa nawierzchni drogi
gminnej w miejscowości
Łagówka

39 919

39 919

39 919

9

600

60016

Odnowa nawierzchni drogi
gminnej WagnerówkaBrodawa Góra

27 145

27 145

27 145

10

600

60016

Odnowa nawierzchni drogi
gminnej w miejscowości
Pełczyce

53 391

53 391

11

600

60016

Zakup kosiarki do rowów

25 000

25 000

12

600

60016

833 802

833 802

79 468

13

600

60078

256 000

256 000

56 000

14

600

60078

Odbudowa dróg gminnych
zniszczonych podczas powodzi
w 2010 r.

705 000

705 000

205 000

15

600

60095

Opracowanie projektów
technicznych

72 300

72 300

72 300

16

700

70005

Zakup dzialki w Domaradzicach

4 000

4 000

4 000

17

750

75023

Zakup sprzętu komputerowego

20 000

20 000

20 000

Przebudowa dróg gminnych
Wysoki Duże-Wysoki Średnie,
Wysoki Duże-Wysoki MałeWitowice 00326T
Odnowa nawierzchni dróg
gminnych zniszczonych
podczas powodzi w latach
2006-2007

3 391

50 000

25 000

350 000

Dotacje
i środki
pochodzące
z innych źr.*
9
A.
B. 30 000
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A. 404 334
B.
C.
D.
A. 200 000
B.
C.
D.
A. 500 000
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

Jednostka
org. realizująca
Środki
zadanie lub
wymienione
koordynująca
w art. 5 ust. 1
program
pkt 2 i 3 u.f.p.
10

11
Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Dziennik Urzędowy
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18

750

75095

Zakup przyczepy samowyładowczej jednoosiowej

25 000

25 000

25 000

19

750

75095

Zakup samochodu dostawczego

80 000

80 000

80 000

20

754

75412

Przebudowa budynku remizy
OSP w Miłoszowicach

120 000

120 000

20 000

21

754

75412

Budowa chodnika i wykonanie
odwodnienia przy remizie OSP
Grzybów

11 000

11 000

11 000

22

754

75412

Zakup samochodu strażackiego

150 000

150 000

50 000

23

801

80101

Przebudowa urządzeń sportowych oraz elementów zagospodarowania PSP w Bogorii

331 061

331 061

24

852

85295

Budowa ogrodzenia, parkingu
i zagospodarowanie placu
przy budynku Jadłodajni w
Bogorii

80 000

80 000

80 000

25

900

90001

Budowa sieci kanalizacyjnej w
Kiełczynie

30 000

30 000

30 000

26

900

90001

Zabezpieczenie osuwiska przy
rzece Korzennej w Bogorii

105 015

105 015

105 015

27

900

90015

Budowa nowych punktów
oświetlenia ulicznego

100 000

100 000

3 704 461

3 704 461

Ogółem

100 000

100 000

331 061

100 000
947 766

1.622.361

A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy
1 134 334

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

Przewodniczący Rady Gminy:
Zygmunt Madej
Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVII/322/10
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 29 września 2010 r.
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
L.p.

Projekt

1.

Program: Regionalny
Program Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego
Priorytet: 3 Podniesienie jakości
systemu komunikacyjnego regionu
Działanie: 3.2 Rozówj systemów
lokalnej infrastruktury komunikacyjnej
Projekt: Podniesienie
bezpieczeństwa
pieszych i podróżnych przez budowę
ulicy Kolejowej wraz
z chodnikami w
Bogorii oraz budowę
dróg na terenie
Gminy Bogoria

Okres
realizacji
zadania

2007-2010

Jednostka
org. realizująca
zadanie lub
koordynująca
program

Urząd Gminy

Dział

Rozdział

Przewidywane nakłady i źródła
finansowania
źródło

600

60016

kwota

Wydatki
poniesione do
31.12.2009 r.

Wydatki w
roku budżetowym 2010

Wartość zadania:

5 681 358 zł

1 173 555 zł

4 507 803 zł

- środki z budżetu j.s.t.

2 311 895 zł

1 173 555 zł

1 138 340 zł

- środki z budżetu
krajowego

- środki z UE oraz
innych źródeł zagranicznych

3 369 463 zł

3 369 463 zł

Planowane wydatki budżetowe na realizacjĉ
zadań programu w latach 2011-2012
2011 rok

2012 rok

po 2012 roku

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 297

2.

3.

4.

5.

6

Program: Regionalny
Program Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego
Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa
społeczeństwa
informacyjnego oraz
wzrost potencłału
inwestycyjnego
regionu
Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
Projekt: eświętokrzyskie
rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
Program: Regionalny
Program Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego
Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa
społeczeństwa
informacyjnego oraz
wzrost potencłału
inwestycyjnego
regionu
Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
Projekt:eświętokrzyskie
Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
Program: Regionalny
Program Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego
Priorytet: 4 - Rozwój
infrastruktury
ochrony srodowiska
i energetycznej
Działanie: 4.1 Rozówj
regionalnej infrastruktury ochrony
środowiska i
energetycznej
Budowa zbiornika
wodnego małej
retencji na rzece
Korzennej w
miejscowości
Bogoria - gm.
Bogoria
Program: Regionalny
Program Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego
Priorytet: 6 Wzmocnienie
ośrodków miejskich i
rewitalizacja małych
miast
Działanie: 6.2
Rewitalizacja małych
miast
Rewitalizacja i
zagospodarowanie
terenu wokół
zbiornika małej
retencji na rzece
Korzennej w
miejscowości
Bogoria - gmina
Bogoria
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2007-2012
Działanie 321 Podstawowe usługi
dla gospodarki i
ludności wiejskiej w
zakresie gospodarki
wodno - ściekowej
Projekt: Budowa
kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami,
przepompowniami w
miejscowościach
Bogoria, Kiełczyna,
Gorzków, Wola
Kiełczyńska

– 24400 –

Wartość zadania:

277 716 zł

54 433 zł

131 422 zł

91 861 zł

41 658 zł

8 165 zł

19 713 zł

13 780 zł

236 058 zł

46 268 zł

111 709 zł

78 081 zł

Wartość zadania:

84 968 zł

900 zł

84 068 zł

- środki z budżetu j.s.t.

12 745 zł

900 zł

11 845 zł

- środki z budżetu j.s.t.
2010-2012

Urząd Gminy

720

Poz. 3063

72095
- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł zagranicznych

2010-2011

Urząd Gminy

720

72095
- środki z budżetu
krajowego

- środki z UE oraz
innych źródeł zagranicznych

2007-2010

2009-2012

2009-2011

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

900

900

900

90001

90001

72 223 zł

72 223 zł

Wartość zadania:

4 412 694 zł

162 500 zł

1 250 194 zł

- środki z budżetu j.s.t.

1 765 078 zł

162 500 zł

1 602 578 zł

- środki z budżetu
krajowego

- środki z UE oraz
innych źródeł zagranicznych

2 647 616 zł

Wartość zadania:

3 660 092 zł

22 458 zł

813 000 zł

1 911 267 zł

913 367 zł

- środki z budżetu j.s.t.

1 473 120 zł

22 458 zł

325 200 zł

764 507 zł

360 955 zł

487 800 zł

1 146 760 zł

552 412 zł

2 647 616 zł

- środki z budżetu
krajowego

- środki z UE oraz
innych źródeł zagranicznych

2 186 972 zł

Wartość zadania:

5 100 664 zł

154 940 zł

2 054 310 zł

2 891 414 zł

- środki z budżetu j.s.t.

2 233 851 zł

154 940 zł

2 054 310 zł

24 601 zł

2 866 813 zł

0 zł

0 zł

2 866 813 zł

90001
- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł zagranicznych
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Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2007-2012
Działanie 313, 322,
323 Odnowa i rozwój
wsi"
Projekt: Rozbudowa i
przebudowa
budynku po byłej
szkole podstawowej
wraz ze zmianą
sposobu uzytkowania z przeznaczeniem
na Świetlice Wiejską
w Jurkowicach

2008-2010

Urząd Gminy

921

– 24401 –

92109

Poz. 3064,3063

Wartość zadania:

886 204 zł

19 942 zł

866 262 zł

- środki z budżetu j.s.t.

386 204 zł

19 942 zł

366 262 zł

500 000 zł

0 zł

500 000 zł

20.103.696 zł

1 533 395 zł

9 546 902 zł

5.018.171 zł

1.005.228 zł

0 zł

8 224 551 zł

1 533 395 zł

5 495 755 zł

820 666 zł

374 735 zł

0 zł

-

-

-

-

-

-

11 879 145 zł

0 zł

7 051 147 zł

4 197 505 zł

630 493 zł

0 zł

- 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
3064
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UCHWAŁA NR XL/223/2010
RADY GMINY W CZARNOCINIE
z dnia 29 września 2010 r.
zmieniająca uchwałĉ 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 –

-

w uchwale Nr XXXIX/213/2010 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w
sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
oraz w uchwale Nr XXXIX / 222 / 2010 Rady
Gminy w Czarnocinie z dnia 26 sierpnia 2010
roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na
2010 rok – wprowadza się następujące zmiany:
1. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 8. Określa się kwotę poręczenia
na 2010 rok tytułem zaciągnięcia przez
Spółkę „ Zakład Odpadami Komunalnymi
Spółka z o.o. z siedziba w Rzędowie” na
realizacje zadania „ Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi
w Rzędowie gmina Tuczępy do wysokości 45.000,00 zł.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
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5. 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 4 do niniejszej uchwały.
6. 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 5 do niniejszej uchwały.
7. 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 6 do niniejszej uchwały.

Poz. 3063

8. załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXIV/179/2010
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia
29 stycznia 2010 roku (dotacje podmiotowe…), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały
towi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

§ 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 XL/223/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 29 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 297
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XL/223/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 29 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 297

– 24406 –
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XL/223/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 29 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 297

– 24409 –
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XL/223/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 29 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 297

– 24410 –

Poz. 3063

Załącznik nr 5
do uchwały nr XL/223/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 29 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 297

– 24411 –

Poz. 3063

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 297
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Województwa Świętokrzyskiego Nr 297
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Załącznik nr 6
do uchwały nr XL/223/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 29 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 297

– 24414 –
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Załącznik nr 7
do uchwały nr XL/223/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 29 września 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/244/2010
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 30 września 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
(t.j. 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.157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada
Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe
o kwotę - 144 409,68 zł
Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę
- 38 409,68 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
– 312 839,00 zł
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę
– 206 839,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Budżet po zmianach:
Dochody - 12 929 420,90 zł
Wydatki – 17 754 146,40 zł
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§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

Poz. 3063

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII/244/2010
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 30 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 297

– 24416 –

Poz. 3063

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/244/2010
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 30 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 297
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UCHWAŁA NR XXXVIII/246/2010
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 30 września 2008 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pożytku publicznego i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji w gminie Fałków
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 19 i art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.) oraz w związku z art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późn.
zm.) Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-

tariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji w gminie Fałków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk
Załącznik do uchwały nr XXXVIII/246/2010
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 30 września 2008 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
w gminie Fałków
§ 1. Konsultacje projektów aktów prawa
miejscowego z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji przeprowadza się w
oparciu o zasady:
1) pomocniczości;
2) partnerstwa;
3) suwerenności;
4) efektywności;
5) uczciwej konkurencji;
6) jawności.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się przed
wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego
pod obrady Rady Gminy w Fałkowie.
§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie prowa-

dzące działalność statutową na terenie gminy
Fałków.
§ 4. Konsultacje przeprowadza się w celu
poznania opinii organizacji i podmiotów określonych w § 3 w sprawie poddanej konsultacji.
§ 5. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji
podejmuje Wójt Gminy Fałków w drodze zarządzenia, w którym określi:
1) przedmiot konsultacji, w tym projekt prawa
miejscowego,
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
przy czym okres trwania konsultacji nie może
być krótszy niż 10 dni,
3) formę konsultacji,
4) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie
konsultacji oraz jej stanowisko służbowe.
§ 6. Konsultacje mogą mieć formę:
1) bezpośrednich spotkań,

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 297

– 24419 –

2) wyrażenia pisemnej opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,
3) ankiet,
4) zamieszczenia projektów októw prawa miejscowego na stronach BIP Gminy Fałków.

Poz. 3067,3063

wynikami. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników spotkania.
§ 10. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje
uznaje się za ważne bez względu na liczbę
uczestniczących w nich organizacji i podmiotów
określonych w § 3.

§ 7. Iinformacja o terminie, zakresie, formie i trybie konsultacji podawana jest na stronie
BIP Gminy Fałków. Informacja taka może być
również opublikowana w prasie o zasięgu lokalnym oraz w formie obwieszczeń na terenie gminy Fałków.

§ 11. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do
jej wyrażania.

§ 8. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną
datą spotkania wysyła się informację pocztą
tradycyjną lub elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji.

§ 12. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia
ich zakończenia poprzez opublikowanie na stornie BIP Gminy Fałków oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Fałkowie.
§ 13. Wyniki konsultacji Wójt Gminy
przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do
projektów aktów prawa miejscowego, o których
mowa w § 1.

§ 9. Z przebiegu konsultacji sporządza się
protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji wraz z
3067
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UCHWAŁA NR LXIII/357/10
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie zmiany Regulaminu dostrczania wody stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr XXXVIII/239/05 Rady Gminy Łagów z dnia 18 listopada 2005r
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
póżniejszymi zmianami/ i art. 19 ust. 1 ustawy
z dnia 7. czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Uchwala co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały
nr XXXVIII/239/05 Rady Gminy łagów z dnia
18 listopada 2005r, stanowiącym Regulamin
dostarczania wody dodaje się § 44 o brzmieniu
„Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Ła3068

gów - jako odbiorcy wody są obowiązane do
natychmiastowego powiadamiania Właściciela
wodociągu o ilości wody pobranej do celów
przeciw pożarowych, zabezpieczenia miejsca
zdarzeń losowych.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtow Gminy Łagów.
§ 3. Uchwała wchodzi w zycie w terminie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łagów:
Zdzisław Zwoliński
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UCHWAŁA NR LXIII/359/10
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 30 września 2010 r.
zmieniająca uchwałĉ Nr XXXV/193/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługĉ lat i za warunki pracy oraz niektórych
innych składników wynagradzania a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania
i wypłacania dodatków socjalnych: dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
Na podstawie art. 30, ust. 6, ust. 6a,
art. 49, ust. 2, art. 54, ust. 3 i 7 i art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
i art. 40 ust 1, art. 41 ust 1 i art 42 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) i art. 4 ust 1
i 2 oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o
ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68,
poz. 449 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) po
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli – Rada Gminy w Łagowie
uchwala, co następuje:

laminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za
wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych
innych składników wynagradzania a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych: dodatku wiejskiego i mieszkaniowego wprowadza się następującą zmianę § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 2 %
planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zabezpiecza organ prowadzący, z tym że:
1) 85 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody dyrektora,
2) 15 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody Wójta Gminy.”

§ 1. W Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat i za warunki
pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania a także wysokości, szczegółowych
zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych: dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXXV/193/08 Rady Gminy Łagów z dnia
27 listopada 2008r.w sprawie: uchwalenia regu-

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 2. Pozostałe zapisy regulaminu nie ulegają zmianie

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli od dnia
1 października 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy Łagów:
Zdzisław Zwoliński
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UCHWAŁA NR XXXVII/225/2010
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9
lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-

rządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 211,
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212, 233 pkt. 3 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Łopuszno
uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych, a także przeniesienia wydatków budżetowych miedzy paragrafami w
ramach rozdziału oraz między działami zgodnie z
załącznikiem Nr 2.
§ 2. Załącza się załączniki Nr 3 i Nr 4 dotyczące:
a) Zadań inwestycyjnych rocznych w 2010 r.
– załącznik Nr 3.
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b) Limitów wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2010-2012 - załącznik
Nr 4.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
powzięcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Danuta Łukasik
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVII/225/2010
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 28 września 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVII/225/2010
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 28 września 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVII/225/2010
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 28 września 2010 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVII/225/2010
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 28 września 2010 r.
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR PNK.I-911/81/2010
WOJEWODY ŚWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 18 października 2010 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,

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

stwierdza siĉ nieważność
uchwały Nr L/321/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie okre-

ślenia górnej wysokości opłaty za odbiór ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi.

Uzasadnienie
W dniu 29 września 2010 r. Rada Gminy w
Nagłowicach podjęła uchwałę w sprawie określenia górnej wysokości opłaty za odbiór ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi wskazując jako podstawę prawną jej podjęcia m. in.
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 późn. zm.).
Przedmiotowy przepis daje podstawę do
określenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych. Określenie górnych stawek
opłat za odbiór przez oczyszczalnie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi nie mieści się
w ramach upoważnienia ustawowego do uchwa-

lenia aktu prawa miejscowego zawartego w tym
przepisie. Biorąc pod uwagę, że przedmiotem
normowania przedmiotową uchwałą jest wyłącznie określenie górnej wysokości w/w opłaty,
w jej sentencji brak jest określenia zakresu obowiązywania zawartych w niej unormowań, a
także rozbieżność pomiędzy materią regulowaną
materią, a wskazaną podstawą prawną uchwały
należało stwierdzić nieważność przedmiotowej
uchwały w całości.
Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje
prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR IG.III.7041/2-130/10
WOJEWODY ŚWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 21 października 2010 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. - Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku

z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność
uchwały Nr XLV/255/2010 Rady Gminy Raków
z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany Nr 2

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Raków.
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Uzasadnienie
Na sesji w dniu 17 września 2010r. Rada
Gminy Raków podjęła uchwałę Nr XLV/255/2010
w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Raków.
W dniu 7 października 2010r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze, uzupełnione pismem z dnia 14 października 2010r. oraz
zobowiązał Gminę do złożenia wyjaśnień i ustosunkowanie się do przedłożonych do uchwały
zarzutów.
Pismem z dnia 12 października 2010r.,
znak: GKB.7325/293/10 oraz pismem z dnia
14 października 2010r. Przewodniczący Rady
Gminy Raków złożył wyjaśnienia odnoszące się
do stwierdzonych przez organ nadzoru nieprawidłowości.
Po dokonaniu analizy postanowień uchwały
pod względem ich zgodności z prawem oraz
złożonych wyjaśnień, organ nadzoru stwierdza,
że przedmiotowa uchwała podjęta została z naruszeniem zasad sporządzania planu miejscowego oraz z istotnym naruszeniem trybu sporządzania planu miejscowego.
Przepis art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
- zwanej dalej ustawą stanowi, że naruszenie
zasad sporządzania planu miejscowego oraz
istotne naruszenie trybu jego sporządzania, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.
I.

W zakresie naruszenia zasad sporządzania
planu miejscowego:
Uchwała narusza art. 15 ust. 1 ustawy w
związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z późn. zm.). poprzez niespełnienie wymogów
bezpieczeństwa pożarowego w zakresie usytuowania budynków od granicy lasu.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy wójt sporządza projekt planu miejscowego zgodnie
z przepisami odrębnymi. W tym przypadku przepisem odrębnym jest rozporządzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. Zgodnie z § 271 ust. 1, 2 i 8 ww.
rozporządzenia najmniejsza odległość budynków
od granicy lasu powinna wynosić 12 m.

Obszary objęte granicami zmiany planu
bezpośrednio sąsiadują z terenami lasów, natomiast szerokość działek (jednocześnie szerokość
obszarów objętych zmianą planu) wynosi:
- nr ewid. 155/1 – ok. 18 m (zał. 1a do uchwały),
- nr ewid. 1317/28 i nr ewid. 1319/2 – ok. 25 m
(zał. 1b do uchwały).
Ww. przepisy bezpieczeństwa pożarowego
muszą być uwzględnione przez projektanta na
etapie opracowania projektu budowlanego – art. 20
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118
z późn. zm.) oraz przez organ właściwy do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, który
zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności
projektu zagospodarowania działki lub terenu z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
– art. 35 ust. 1 pkt 2.
Stosując się do powyższych wymogów
wynikających z przepisów prawa, nie jest możliwa realizacja inwestycji zgodnie z ustaleniami
określonymi w przedmiotowej uchwale w zakresie przeznaczenia podstawowego terenu oznaczonego symbolem MNR (zabudowa rekreacji
indywidualnej).
Z pisma Przewodniczącego Rady Gminy
Raków z dnia 14 października 2010r. wynika, że
usytuowanie budynków, na działkach objętych
przedmiotową zmianą planu, w odległości
mniejszej niż 12 m od granicy lasu, będzie możliwe po uzyskaniu odstępstwa od wskazanej
odległości, za zgodą Ministra Infrastruktury.
Wprawdzie art. 9 ustawy - Prawo budowlane dopuszcza odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, ale jedynie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
Również zapis § 20 ust. 2 pkt 1 uchwały:
„dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków
bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki” jest nieprawidłowy
wobec niezachowania 12 m odległości budynków od granicy lasu. Zapis w zmianie planu
miejscowego o dopuszczeniu sytuowania budynków w odległości 1,5 m od granicy działki
lub bezpośrednio przy granicy działki może być
wprowadzony jedynie w sytuacji spełnienia postanowień przepisów § 13, 60, 271 i 273 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W przedmiotowej zmianie planu wymogi określone w § 271 ww. rozporządzenia nie są
zachowane.
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A zatem plan miejscowy (lub zmiana planu), który jest aktem prawa miejscowego, nie
może być co do zasady niezgodny z przepisami
prawa, a realizacja takiego planu (lub zmiany
planu) może nastąpić dopiero po uzyskaniu stosownego odstępstwa (jeśli takie w ogóle nastąpi).
2. Uchwała narusza § 8 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) poprzez brak
możliwości powiązania tekstu zmiany planu
miejscowego z rysunkiem zmiany planu miejscowego w zakresie obsługi komunikacyjnej
terenów objętych granicami zmiany planu.
§ 8 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi, że
na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje
się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające
jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego z projektem tekstu planu miejscowego.
W § 24 ust. 9 uchwały, w zakresie komunikacji ustalono warunki i zasady: „obsługa komunikacyjna z istniejących dróg gminnych”. W § 19
ust. 1 uchwały stwierdzono, że „warunkiem realizacji zabudowy na działce jest uregulowany
dostęp tej działki do drogi publicznej, bezpośrednio lub poprzez projektowaną drogę wewnętrzną”. Natomiast na rysunku zmiany planu
nie uwidoczniono żadnych istniejących dróg
gminnych oraz żadnych projektowanych dróg
wewnętrznych. Ani ustalenia tekstowe zmiany
planu, ani rysunek zmiany planu nie określają/przedstawiają dojazdu do działek budowlanych objętych granicami zmiany planu.
Zaznacza się jednocześnie, że zgodnie z § 4
pkt 9 lit. „b” ww. rozporządzenia jednym ze
standardów przy zapisywaniu ustaleń projektu
tekstu planu miejscowego jest określenie warunków powiązań układu komunikacyjnego z
układem zewnętrznym.
II. W zakresie istotnego naruszenia trybu sporządzania planu miejscowego:
Uchwała narusza art. 17 pkt 6 lit. „c” i pkt 7
lit. „c” ustawy poprzez brak ponowienia opiniowania/uzgadniania zmienionego projektu zmiany
planu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kielcach.
Zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. „c” ustawy wójt
uzyskuje opinie o projekcie planu regionalnego
dyrektora ochrony środowiska.
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Zgodnie z art. 17 pkt 7 lit. „c” ustawy wójt
uzgadnia projekt planu z organami właściwymi
na podstawie przepisów odrębnych.
W tym przypadku przepisami odrębnymi
są:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z
późn. zm),
- ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122,
poz. 851 z późn. zm.).
Przedmiotowy projekt zmiany planu
przedstawiony do opiniowania/uzgadniania właściwym organom, w tym Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Kielcach oraz
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach, w § 24 ust. 6 pkt 2 zawiera zapis: „Na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację obiektów z urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej. Obowiązuje zakaz
budowy stacji telefonii komórkowej.”. Taki projekt zmiany planu został pozytywnie zaopiniowany/uzgodniony przez te organy.
Natomiast projekt zmiany planu wyłożony
do publicznego wglądu, a następnie uchwalony
zawiera zmieniony zapis dotyczący przedmiotowej kwestii, a mianowicie: „Na obszarze objętym
planem dopuszcza się lokalizację obiektów z
urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej”
- § 24 ust. 6 pkt 2 uchwały. Zapis ten dopuszcza
lokalizację stacji telefonii komórkowych.
A zatem zmieniając ustalenia projektu
zmiany planu w tym zakresie należało ponowić
procedurę opiniowania/uzgadniania z ww. organami.
Zaznacza się jednocześnie, że prognoza
oddziaływania na środowisko powinna zostać
(w odpowiedniej części) dostosowana do zmienionych zapisów zmiany planu. Projekt zmiany
planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko powinien zostać odpowiednio poddany
procedurze opiniowania/uzgadniania zgodnie
z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
II. Niezależnie od powyższego wskazuje się na
nieistotne naruszenie prawa:
Nieprawidłowy jest zapis § 23 ust. 1 pkt 2
uchwały o zakazie wznoszenia obiektów stwarzających uciążliwość dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, ponieważ przedmiotowa zmiana
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planu nie wyznacza terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lecz wyznacza tereny
zabudowy rekreacyjnej.
Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy
stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana
uchwała w sposób istotny narusza obowiązujący
porządek prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie
nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej
na wstępie uchwały. Organ nadzoru zdecydował
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zatem o stwierdzeniu nieważności przedmiotowej uchwały w całości.
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.
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba

3073

• 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://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ 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

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski
Redakcja: Zakład Obsługi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w likwidacji, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl
Skład druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w likwidacji, 25-516 Kielce,
Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 0 (prefix) 41 3421807, 3421249

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2010 r.

ISSN-1508-4787

Cena 24,47 zł (w tym 7 % VAT)

