DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 10 listopada 2010 r.

Nr 298

TREŅĆ:
Poz.:
Z A R Z Ą D Z E N I A :
3073

3074

3075

3076

–

–

–

–

nr 2/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Gagaty Sołtykowskie”..................................................................................................

24431

nr 3/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Piekiełko Szkuckie”.......................................................................................................

24438

nr 4/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Góra Dobrzeszowska”..................................................................................................

24444

nr 5/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody................................................

24452

U C H W A Ł Y :
3077

3078

3079

3080

3081

–

–

–

–

–

nr VII/20/2010 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie
zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, stosowania
ulgi z urzędu....................................................................................................................

24452

nr LVII/408/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.............................................................................................

24455

nr XLVI/215/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą
Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji...............................................................

24456

nr L/451/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.........................

24457

nr LIII/451/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji...................................................................................

24459

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298
3082

3083

3084

3085

–

–

–

–

– 24430 –

Poz. 3073

nr LXXVII/679/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010 r. sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.....................................................................................................

24460

nr L/371/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Włoszczowa
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.........................

24464

nr XLIII/36/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Łączna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.......

24465

nr XLV/172/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2010 rok.......................................................................................

24466

3086

–

nr L/264/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok...........

24469

3087

–

nr XXXVII/215/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z 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...............................................................

24475

nr XLVI/257/2010 Rady Gminy w Rakowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2010r................................................................................

24477

nr XXXV/210/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 19 października 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
\w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.....................................................................................................

24489

nr XVI/6/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000” z dnia
26 lutego 2010 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego
„NIDA 2000” na 2010 rok...............................................................................................

24490

nr XVII/9/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000” z dnia
10 marca 2010 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego
„NIDA 2000” na 2010 rok...............................................................................................

24490

nr XVIII/12/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000” z dnia
29 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2010 rok......................................................................................

24497

nr XIX/13/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000” z dnia
15 czerwca 2010 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2010 rok......................................................................................

24501

3088
3089

3090

3091

3092

3093

–
–

–

–

–

–

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298

– 24431 –

Poz. 3073

P O R O Z U M I E N I E :
3094

–

nr 1/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie realizacji zadań edukacji publicznej
dotyczących korzystania z opieki przedszkolnej przez dziecko będące mieszkańcem Gminy Mirzec w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Misia Uszatka w Starachowicach, ul. Górna 13, funkcjonującym na terenie
Gminy Starachowice.......................................................................................................

24509

3073
3073

ZARZĄDZENIE NR 2/2010
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŅRODOWISKA W KIELCACH
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Gagaty Sołtykowskie”
Na podstawie art. 19 ust 6 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220,
Nr 215, poz. 1664 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz.
489, Nr 119, poz. 804) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Gagaty Sołtykowskie”, zwanego
dalej „rezerwatem”.
§ 2.1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych,
dydaktycznych i turystycznych, odsłonięć skał
dolnojurajskich oraz interesujących okazów mineralogicznych i paleontologicznych wraz z zbiorowiskami leśnymi i zbiornikami wodnymi,
z całym bogactwem grzybów, roślin i fauny.
2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu ochrony, o którym
mowa w ust. 1 są:
1) unikalne sztuczne odsłonięcia skał najniższej
jury. Bardzo dobrze widoczne struktury charakterystyczne dla środowisk doliny rzecznej,
ślady i szczątki flory oraz fauny, w tym tropy
dinozaurów;
2) występująca w osadach rzadka odmiana
węgla-gagat;
3) flora i fauna chroniona i zagrożona związana
ze specyficznym siedliskiem powstałym na
terenie dawnego wyrobiska (glinianki);
4) występowanie 1 gatunku bezkręgowca zalotki większej Leucorrhinia pectoralis wymienionego w Załączniku II Dyrektywy Rady
92/43/EWG/ z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory;

5) proces sukcesji wtórnej, zwłaszcza na terenach po eksploatacji gliny;
6) narażenie znacznej części rezerwatu na silną
antropopresję, w szczególności wynikającą
z zagospodarowania turystycznego;
7) zapewnienie możliwości zrównoważonego
wykorzystania dydaktycznego, edukacyjnego
i turystycznego;
§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i
potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków zawiera załącznik
Nr1 do zarządzenia.
§ 4. Teren rezerwatu „Gagaty Sołtykowskie” objęty jest ochroną czynną.
§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju,
zakresu i lokalizacji zawiera Załącznik Nr 2 do
zarządzenia.
§ 6. Określenie ogólnych działań na obszarze całego rezerwatu, z podaniem sposobu ich
wykonania, jednostki odpowiedzialnej i terminu
realizacji zawiera Załącznik Nr 2A do zarządzenia.
§ 7. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych oraz określenie sposobów ich udostępniania zawiera Załącznik Nr 3 do zarządzenia.
§ 8. Identyfikację zagrożeń oraz ich eliminację lub ograniczenie zawiera Załącznik Nr 4
do zarządzenia.
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§ 9. Wprowadza się następujące ustalenia
do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stąporków,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń
zewnętrznych:
1) w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Stąporków, obszar rezerwatu winien być enklawą, w której nie należy lokalizować przedsięwzięć liniowych, w
tym sieci energetycznych, wyciągów i kolei
linowych;
2) wszelkie przedsięwzięcia, a w szczególności
mogące znacząco oddziaływać na środowi-

Poz. 3073

sko powinny być lokalizowane w sposób
gwarantujący brak negatywnego oddziaływania na rezerwat;
3) wszelkie działania gospodarcze, w tym handlowe i inne prowadzone na terenie i w przyległych do rezerwatu zabudowaniach i szerszym terenie (w przypadku dalej idących oddziaływań), powinny być dostosowane do
ochronnej, naukowo-dydaktycznej i turystycznej funkcji całego obiektu rezerwatu
„Gagaty Sołtykowskie”
4) na rysunkach planów należy nanieść granice
rezerwatu.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach:
dr inż. Waldemar Pietrasik
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Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 2/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
z dnia 8 listopada 2010 r.
1)

Identyfikacja oraz okreņlenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnĉtrznych i zewnĉtrznych oraz ich skutków

1

1)

Dane dotyczące oddziałów na podstawie Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Stąporków obowiązującego na lata 01.01. 2008 –
31.12.2017.
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Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 2/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
z dnia 8 listopada 2010 r.
Okreņlenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju,
zakresu i lokalizacji
Zadania szczegółowe dotyczące poszczególnych pododdziałów
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Załącznik nr 2A
do zarządzenia nr 2/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
z dnia 8 listopada 2010 r.
Zadania ogólne dotyczące całego rezerwatu

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 2/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
z dnia 8 listopada 2010 r.
Wskazanie obszarów i miejsc udostĉpnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych i
rekreacyjnych oraz okreņlenie sposobów ich udostĉpniania.
Lp.
Cel udostĉpniania
Obszary i miejsca udostĉpniane
1 Edukacyjny, turystycz- Miejsca eksponowania tropów dinozaurów
ny i rekreacyjny.
wraz z prowadzącą do nich ścieżką i drogą
oddz. 104j, 104k, 104m.
2 Badania naukowe.
Cały obszar rezerwatu.

Sposoby udostĉpniania
Ogólnodostępna ścieżka dydaktyczna z uwzględnieniem drewnianych pomostów, wiaty, oznakowania, drogi, itp.
Udostępnianie do celów naukowych po poinformowaniu służb ochrony przyrody.

- graficzne wskazanie obszarów obrazuje mapa - Obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych rezerwatu przyrody „Gagaty Sołtykowskie”.
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Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 2/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
z dnia 8 listopada 2010 r.
Tytuł
Plan ochrony rezerwatu w części pokrywającej się z Projektowanym Specjalnym Obszarem Ochrony Natura 2000 Dolina Czarnej
PLH260015 jest zgodny z zadaniami ochronnymi
dla ww obszaru. Obejmuje wskazanie siedlisk
przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt, w
tym o znaczeniu priorytetowym stwierdzonych
w rezerwacie (Wg Rozporz. Min. Środ. z
16.05.2005 r.), wymagających ochrony w formie
Lp.
1.

wyznaczenia obszaru Natura 2000. Także określenie dla nich zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków.
Gatunek bezkręgowca, owada stwierdzony w
rezerwacie „Gagaty Sołtykowskie”, wymagający
ochrony w formie wyznaczenia obszaru Natura
2000.

Nazwa polska
Identyfikacja zagrożenia
i łacińska
Zalotka
większa Naturalna wtórna sukcesja prowadząca do
Leucorrhinia
przekształcenia zbiorników w łąkę i zarośla.
pectoralis
Wysychanie płytkich zbiorników i podmokłych
łąk.

Eliminacja lub ograniczenie zagrożeń i ich skutków
Okresowe i rotacyjne, co 3-5 lat usuwanie nadmiernej
roślinności i pogłębianie zbiorników.
Wykonanie progów piętrzących wodę na okresowych
ciekach. Monitorowanie poziomu wód w zbiornikach.
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ZARZĄDZENIE NR 3/2010
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŅRODOWISKA W KIELCACH
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Piekiełko Szkuckie”
Na podstawie art. 19 ust 6 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220,
Nr 215, poz. 1664 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz.
489, Nr 119, poz. 804) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Piekiełko Szkuckie”, zwanego
dalej „rezerwatem”.
§ 2.1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych,
dydaktycznych i turystycznych naturalnych form
skałkowych zbudowanych ze zlepieńców dolnojurajskich oraz ekosystemu leśnego z pomnikowymi dębami i sosnami z całym bogactwem
gatunkowym flory i fauny.
2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu ochrony, o którym
mowa w ust. 1są:
1) skałki rezerwatu „Piekiełko Szkuckie” stanowią jedną z nielicznych i największą w regio-

2)

3)
4)

5)
6)

7)

nie grupę skałkową zbudowaną ze zlepieńców;
przyroda nieożywiona rezerwatu cechuje się
wysokimi wartościami estetycznymi przejawiającymi się jako walory krajobrazowe skałek i związanej z nimi roślinności;
zniekształcenie struktury i składu florystycznego fitocenoz leśnych rezerwatu;
proces naturalnej wtórnej sukcesji prowadzący do unaturalnienia ekosystemów leśnych, ale także niszcząco oddziałujący na
formy skalne;
zróżnicowany skład biocenozy leśnej z gatunkami flory i fauny objętymi ścisła ochroną;
występowanie 1 gatunku ptaka - dzięcioła
trójpalczastego Picoides tridactylus wymienionego w Załączniku I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia
30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona);
narażenie rezerwatu na antropopresję, a w
szczególności wynikającą z udostępnienia dla
celów dydaktycznych, edukacyjnych i turystycznych;
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8) zapewnienie możliwości zrównoważonego
wykorzystania edukacyjnego, turystycznego i
rekreacyjnego osobliwości przyrody rezerwatu „Piekiełko Szkuckie”.
§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i
potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków zawiera załącznik
Nr1 do zarządzenia.
§ 4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną
czynną.
§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju,
zakresu i lokalizacji zawiera załącznik Nr 2 do
zarządzenia.
§ 6. Określenie ogólnych działań na obszarze całego rezerwatu, z podaniem sposobu ich
wykonania, jednostki odpowiedzialnej i terminu
realizacji zawiera Załącznik Nr 2A do zarządzenia.
§ 7. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych oraz okre-
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ślenie sposobów ich udostępniania zawiera załącznik Nr 3 do zarządzenia.
§ 8. Wprowadza się następujące ustalenia
do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ruda Maleniecka, miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz planu zagospodarowania
przestrzennego województwa świętokrzyskiego
dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń
zewnętrznych:
1) w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Ruda Maleniecka, obszar rezerwatu winien być enklawą, w której
nie należy lokalizować przedsięwzięć liniowych, w tym sieci energetycznych, wyciągów
i kolei linowych;
2) wszelkie przedsięwzięcia, a w szczególności
mogące znacząco oddziaływać na środowisko powinny być lokalizowane w sposób
gwarantujący brak negatywnego oddziaływania na rezerwat;
3) na rysunkach planów należy nanieść granice
rezerwatu.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach:
dr inż. Waldemar Pietrasik

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 3/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
z dnia 8 listopada 2010 r.
1)

Identyfikacja oraz okreņlenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnĉtrznych i zewnĉtrznych oraz ich skutków

2

1)

Dane dotyczące oddziałów na podstawie Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Ruda Maleniecka obowiązującego na lata 01.01.
2009 – 31.12.2018
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Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 3/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
z dnia 8 listopada 2010 r.
Okreņlenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju,
zakresu i lokalizacji.
Zadania szczegółowe dotyczące poszczególnych pododdziałów.
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Załącznik nr 2A
do zarządzenia nr 3/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
z dnia 8 listopada 2010 r.
Zadania ogólne dotyczące całego rezerwatu

* - wg cen z 2010r.
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Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 3/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
z dnia 8 listopada 2010 r.
Wskazanie obszarów i miejsc udostĉpnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych
i rekreacyjnych oraz okreņlenie sposobów ich udostĉpniania*.
Lp.
Cel udostĉpniania
1 Edukacyjny, turystyczny
rekreacyjny.
2 Badania naukowe.

Obszary i miejsca udostĉpniane
Sposoby udostĉpniania
i Punkt obserwacyjny wraz z ścieżką do Ogólnodostępne bez ograniczeń.
niego prowadzącą.
Cały obszar rezerwatu.
Udostępnienie do celów naukowych po poinformowaniu służb ochrony przyrody.

* - graficzne wskazanie obszarów obrazuje mapa - Obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych rezerwatu przyrody „Piekiełko Szkuckie”.
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ZARZĄDZENIE NR 4/2010
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŅRODOWISKA W KIELCACH
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góra Dobrzeszowska”
Na podstawie art. 19 ust 6 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220,
Nr 215, poz. 1664 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz.
489, Nr 119, poz. 804) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Góra Dobrzeszowska", zwanego
dalej „rezerwatem”.
§ 2.1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych,
dydaktycznych i turystycznych zbliżonego do
naturalnego fragmentu lasów świętokrzyskich, w
postaci ekosystemu leśnego grądu z całym bogactwem gatunkowym flory i fauny oraz zachowanym na szczycie Góry Dobrzeszowskiej prehistorycznym obiektem archeologicznym o wyjątkowej wartości, także pozostałości eksploatacyjno-produkcyjnej działalności człowieka z czasów
historycznych, głównie kamieni młyńskich lub
żarnowych.
2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu ochrony, o którym
mowa w ust. 1 są:
1) zniekształcenie struktury i składu florystycznego fitocenoz leśnych rezerwatu;
2) proces naturalnej wtórnej sukcesji, prowadzący do unaturalnienia ekosystemów leśnych;
3) zróżnicowany i bogaty skład gatunkowy flory
grzybów (porostów), mszaków i roślin naczyniowych, z taksonami objętymi ścisłą i
częściową ochroną oraz zagrożonymi;
4) występowanie zagrożonych gatunków; porostów epifitycznych: mąkli tarniowej Evernia
prunastri, misecznicy mocnej Lecanora subrugosa, biedronecznika zmiennego Punctelia subrudecta, odnożycy opylonej Ramalina
pollinaria oraz mszaka: widłozęba Bergera
Dicranum undulatum;
5) występowanie 1 gatunku ptaka wymienionego w Załączniku I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa (wersja ujednolicona) - dzięcioła dużego Dendrocopus major;

6) występowanie siedliska przyrodniczego, grądu subkontynentalnego Tilio cordataeCarpinetum betuli wymagającego ochrony w
formie wyznaczenia obszaru Natura 2000
wymienionego w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;
7) unikalny w Europie ośrodek kultu pogańskiego, zabytek kultury materialnej i duchowej z okresu IV-V w. n.e.;
8) różne przejawy eksploatacyjno-produkcyjnej
działalności człowieka prowadzonej głównie
w czasach historycznych, między innymi
półprodukty kamienne, najczęściej kamienie
młyńskie lub żarnowe, wał graniczny w kierunku SW-NE i inne, o nieznanym przeznaczeniu, np. „kamień ofiarny”;
9) narażenie rezerwatu na silną antropopresję,
a w szczególności wynikającą z zagospodarowania turystycznego;
10) zapewnienie możliwości zrównoważonego
wykorzystania edukacyjnego, turystycznego i
rekreacyjnego Góry Dobrzeszowskiej.
§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i
potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków zawiera załącznik
Nr 1 do zarządzenia.
§ 4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną
czynną.
§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju,
zakresu, lokalizacji i szacunkowych kosztów zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 6. Określenie ogólnych działań na obszarze całego rezerwatu, z podaniem sposobu ich
wykonania, jednostki odpowiedzialnej i terminu
realizacji zawiera Załącznik Nr 2A do zarządzenia.
§ 7. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyj-
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nych, turystycznych i rekreacyjnych oraz określenie sposobów ich udostępniania zawiera załącznik Nr 3 do zarządzenia.
§ 8. Wprowadza się następujące ustalenia
do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łopuszno
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń
zewnętrznych:
1) w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Łopuszno, obszar re-
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zerwatu winien być enklawą, w której nie należy lokalizować przedsięwzięć liniowych, w
tym sieci energetycznych, wyciągów i kolei
linowych;
2) wszelkie przedsięwzięcia, a w szczególności
mogące znacząco oddziaływać na środowisko powinny być lokalizowane w sposób
gwarantujący brak negatywnego oddziaływania na rezerwat;
3) na rysunkach planów należy nanieść granice
rezerwatu.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach:
dr inż. Waldemar Pietrasik

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 4/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
z dnia 8 listopada 2010 r.
1)

Identyfikacja oraz okreņlenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnĉtrznych i zewnĉtrznych oraz ich skutków

3

1)

Dane dotyczące oddziałów na podstawie Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Kielce obowiązującego na lata 01.01. 2009 –
31.12.2018
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Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 4/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
z dnia 8 listopada 2010 r.
Okreņlenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju,
zakresu i lokalizacji.
Zadania szczegółowe dotyczące poszczególnych pododdziałów
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* - wg cen z 2010r.

Załącznik nr 2A
do zarządzenia nr 4/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
z dnia 8 listopada 2010 r.
Zadania ogólne dotyczące całego rezerwatu

* - wg cen z 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298

– 24450 –

Poz. 3075

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 4/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
z dnia 8 listopada 2010 r.
Wskazanie obszarów i miejsc udostĉpnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych
i rekreacyjnych oraz okreņlenie sposobów ich udostĉpniania
Lp. Cel udostĉpniania
Obszary i miejsca udostĉpniane
Sposoby udostĉpniania
1 Edukacyjny,
tury- Istniejący, oznakowany szlak tury- Ogólnodostępne, bez ograniczeń.
styczny i rekreacyj- styczny i ścieżka dydaktyczna (poza
ny
terenem prehistorycznych wałów)
27a, 27b, 27d, 27f.
2 Historyczno27a, 27b,
Wały prehistoryczne, ośrodek kultu pogańskiego z IV – V w.
kulturowy
oraz pozostałości eksploatacyjno-produkcyjnej działalności
człowieka z czasów historycznych, głównie kamieni młyńskich
lub żarnowych, bez możliwości przemieszczania się po w.w.
obiektach.
3 Badania naukowe
Cały teren rezerwatu.
Udostępnienie do celów naukowych po poinformowaniu służb
ochrony przyrody.
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ZARZĄDZENIE NR 5/2010
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŅRODOWISKA W KIELCACH
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220,
Nr 215, poz. 1664 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz.
489, Nr 119, poz. 804) zarządza się, co następuje:

na świecie tropów czworonogów wraz z formami tektonicznymi, skałami i minerałami.
§ 3. Określa się rodzaj, typy i podtypy Rezerwatu:
- rodzaj – przyrody nieożywionej;
ze względu na dominujący przedmiot ochrony:
1) typ – geologiczny i glebowy;
2) podtyp – stanowisk paleontologicznych,
form tektonicznych i erozyjnych, skał, minerałów, osadów, gleb i wydm;
ze względu na główny typ ekosystemu:
3) typ - skalny;
4) podtyp – skał osadowych.

§ 1.1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod
nazwą „Zachełmie”, zwany dalej „Rezerwatem”,
obszar nieczynnego kamieniołomu, o powierzchni 7,95 ha, położony w miejscowości
Zachełmie, gminie Zagnańsk, powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim.
2. W skład Rezerwatu wchodzą działki
obrębu 11 Zachełmie o nr ewidencji gruntów
400/6, 400/7.

§ 4. Nadzór nad Rezerwatem, sprawuje
Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach.

§ 2. Rezerwat tworzy się celem zachowania ze względów społecznych, naukowych i dydaktycznych terenu kamieniołomu Zachełmie ze
stanowiskiem paleontologicznym najstarszych

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach:
dr inż. Waldemar Pietrasik
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UCHWAŁA NR VII/20/2010
RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty należnoņci pieniĉżnych o charakterze
cywilnoprawnym, warunków dopuszczalnoņci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić bĉdzie pomoc publiczną, stosowania ulgi z urzĉdu
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 ze zmianami 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 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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. 111,

Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady udzielania
ulgi w stosunku do należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym przypadających
Gminie Bodzentyn i gminnym jednostkom organizacyjnym (jednostkom budżetowym oraz
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zakładom budżetowym), zwanych dalej wierzycielami wobec osób fizycznych, osób prawnych,
a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należnościach - oznacza to należność o charakterze cywilnoprawnym główną, oraz należności uboczne, tj, odsetki ustawowe i
koszty dochodzenia tych należności;
2) uldze - oznacza to umorzenie w całości lub
umorzenie w części, rozłożenie na raty lub
odroczenie terminu spłaty należności;
3) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
Nr 127, poz. 880, Nr 180, poz. 1280; z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz.
888, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367; z
2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 168,
poz. 1323, Nr 201, poz. 1540).
4) organie uprawnionym - oznacza to kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, Burmistrza Miasta i Gminy.
§ 3.1. W przypadkach, w których dłużnikiem jest przedsiębiorca ulga stanowi pomoc
publiczną w ramach pomocy de minimis i jest
udzielana zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
2. Łączna wartość ulgi udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie
może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu wymienionym w
ust. 1.
3. Wartość pomocy de minimis ulega sumowaniu niezależnie od tego, kto tej pomocy
udzielił.
4. W celu uzyskania ulgi przedsiębiorca
powinien przedstawić zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93,
poz. 585).
§ 4.1. Do udzielania ulgi uprawnieni są:
1) kierownicy jednostek organizacyjnych - jeżeli
wartość należności nie przekracza kwoty
10 000 zł;
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2) Burmistrz Miasta i Gminy - jeżeli wartość
należności przekracza kwotę 10 000 zł.
2. Udzielenie ulg następuje w formie:
1) oświadczenia na piśmie organu uprawnionego składanego dłużnikowi,
2) w przypadku gdy udzielenie ulgi wymaga
określenia warunków na jakich jest udzielona, zawarcie porozumienia przez organ
uprawniony i dłużnika,
3) w przypadkach, o których mowa w § 6
uchwały, pisemnego zarządzenia organu
uprawnionego składanego do akt sprawy.
§ 5. Ulgi mogą być udzielane:
1) z urzędu, w przypadkach wskazanych w § 6
uchwały,
2) na wniosek dłużnika, po wykazaniu okoliczności wskazanych w § 7, 8 i 9 uchwały.
§ 6.1. Należności mogą być umarzane
z urzędu w całości, jeżeli:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek
nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna kwota wartości nie przekracza
kwoty 6 000 zł;
2) osoba prawna - została wykreślona 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;
3) jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej uległa likwidacji;
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w
postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny.
2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika
głównego są zobowiązane inne osoby, należności mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.
§ 7.1. Na wniosek dłużnika należności mogą być:
1) umarzane w części,
2) odroczone terminy spłaty całości lub części
należności,
3) rozłożone na raty w całości lub części.
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§ 8.1. Umorzenie części należności na
wniosek dłużnika może nastąpić, gdy wskutek
zdarzeń niezależnych od dłużnika okazuje się, że
nie ma on możliwości zapłacenia należności lub
zapłacenie ich mogłoby zagrozić egzystencji
dłużnika i jego rodziny.
2. Umorzenie części należności powoduje
również umorzenie w tej części odsetek za zwłokę.
§ 9.1. Odroczenie terminu płatności lub
rozłożenie na raty należności na wniosek dłużnika może nastąpić gdy wskutek zdarzeń niezależnych od dłużnika okazuje się, że nie ma on możliwości zapłacenia należności w terminie, lub
zapłacenie ich mogłoby zagrozić ważnym interesom dłużnika, a w szczególności egzystencji jego
i rodziny.
2. Okres, na jaki następuje odroczenie lub
rozłożenie na raty należności uzależniony jest od
sytuacji finansowej dłużnika oraz wysokości zadłużenia.
3. Od należności, których termin płatności
odroczono lub spłatę rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę od dnia złożenia
kompletnego wniosku w sprawie udzielenia ulgi
do dnia, który został wyznaczony jako ostatni
dzień spłaty, pod warunkiem terminowej spłaty
odroczonych lub rozłożonych na raty należności.
§ 10.1. Wniosek o udzielenie ulgi wraz z
dokumentami na jego poparcie, dłużnik składa
na piśmie organowi, o którym mowa w § 4.
2. Uprawniony organ dokonuje weryfikacji
wniosku w zakresie jego kompletności.
3. Wniosek powinien zawierać:
1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie
ulgi;
2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej
dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis
sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego
osobą prawną lub jednostką organizacyjną;
3) jeśli, na potwierdzenie wskazanych okoliczności dłużnik może pozyskać urzędowe za3077
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świadczenie jest zobowiązany do załączenia
tego zaświadczenia do wniosku.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wniosek
zawiera braki formalne lub że załączone do
wniosku dokumenty są niewystarczające, aby
ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do
udzielenia ulgi, organ uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.
5. Nieuzupełnienie wniosku lub nieprzedłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie
powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia bez konieczności powiadamiania o tym
dłużnika odrębnym pismem.
6. Okoliczności powszechnie znane przy
rozpatrywaniu wniosku dłużnika właściwy organ
może ustalać z urzędu.
§ 11. Należności będące przedmiotem ulgi
stają się natychmiast wymagalne w przypadku,
jeżeli:
1) dłużnik nie wywiązuje się z warunków na
jakich ulga została udzielona,
2) zostanie ustalone, że dowody, na podstawie
których organ uprawniony złożył oświadczenie o udzieleniu ulgi, okazały się fałszywe lub
dłużnik wprowadził organ uprawniony w
błąd co do okoliczności uzasadniających
udzielenie ulgi.
§ 12. Traci moc uchwała Nr I/4/2009 Rady
Miejskiej w sprawie zasad i trybu umarzania oraz
udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy - Ordynacja podatkowa.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Andrzej Jarosiński
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UCHWAŁA NR LVII/408/2010
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalnoņci pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalnoņci statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 , art. 18
ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności
pożytku publicznego, lub organizacjami pozarządowymi i 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 działalności statutowej tych organizacji, zwany dalej „konsultacjami”.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:
1) pomocniczości,
2) partnerstwa,
3) suwerenności,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji,
6) jawności.
§ 3.1. Konsultacje przeprowadza się z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu
poznania opinii podmiotów, o których mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu, w sprawie poddanej konsultacji.
3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla
organów Gminy Kazimierza Wielka.
§ 4.1. Jeżeli projekt aktu prawa miejscowego podlegający konsultacji zgłaszany jest,
zgodnie ze Statutem Gminy Kazimierza Wielka,

z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, konsultacje przeprowadza się przed
wniesieniem projektu pod obrady Rady Miejskiej
w Kazimierzy Wielkiej.
2. Jeżeli projektu aktu prawa miejscowego
podlegający konsultacji zgłaszany jest zgodnie
ze Statutem Gminy Kazimierza Wielka, z inicjatywy radnego, klubu radnych, komisji rady, sołtysa, a także przewodniczącego zarządu osiedla,
konsultacje przeprowadza się po otrzymaniu
przez Burmistrza Miasta i Gminy od Przewodniczącego Rady Miejskiej projektu stosownego
aktu prawa miejscowego.
§ 5.1. W przypadku obowiązku przeprowadzenia konsultacji Burmistrza Miasta i Gminy
określa w szczególności przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji oraz właściwą
komórkę organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy
w Kazimierzy Wielkiej zwanego dalej Urzędem
odpowiedzialną za ich przeprowadzenie.
2. Informację o podejmowanych konsultacjach publikuję się na stronie internetowej Urzędu:
umig@kazimierzawielka.pl Informacja taka może
być również opublikowana w prasie o zasięgu
lokalnym oraz w formie obwieszczeń na terenie
Gminy Kazimierza Wielka.
3. Konsultacje mogą mieć formę, w szczególności:
1) bezpośrednich otwartych spotkań,
2) pisemnego wyrażania opinii w danej kwestii,
3) internetowego forum dyskusyjnego z użyciem strony internetowej Urzędu,
4) warsztatów projektowych, umożliwiających
interesariuszom zdobycie wiedzy na temat
konsultowanego tematu i wypracowanie
rozwiązań,
5) badań ankietowych i sondażowych w formie
papierowej, telefonicznej, elektronicznej i
bezpośredniej.
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4. W przypadku konsultacji przeprowadzonych z radą działalności pożytku publicznego
termin wyrażenia przez nią opinii nie może być
krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia jej projektu
aktu prawa miejscowego.
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ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Sprawozdanie zawiera zestawienie zgłoszonych opinii wraz ze stanowiskiem Burmistrza
Miasta i Gminy.

5. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie termin wyrażenia opinii nie może być krótszy niż 21 dni od dnia zamieszczenia informacji
o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu.

3. Sprawozdanie z przeprowadzonych
konsultacji Burmistrz Miasta i Gminy podaje do
publicznej wiadomości nie później niż w ciągu
14 dni od zakończenia konsultacji.
§ 7. Konsultacje uznaje się za ważne bez
względu na liczbę osób i podmiotów, biorących
udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z niniejszą uchwałą.

6. Nieprzedstawienie opinii, o której mowa
w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu w terminie
określonym w zawiadomieniu o konsultacjach
oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

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

§ 6.1. Sprawozdanie z przeprowadzonych
konsultacji Burmistrz Miasta i Gminy podaje do
publicznej wiadomości za pośrednictwem strony
internetowej Urzędu oraz przedstawia Radzie
Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej, radzie działalności pożytku publicznego lub organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Magnes
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UCHWAŁA NR XLVI/215/10
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalnoņci Pożytku
Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej tych organizacji
Art. . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku
z późn. zm.) i z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.) - Rada Miejska w Koprzywnicy
uchwala szczegółowy sposób konsultowania
z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego
lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji jak poniżej:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1/ ustawie - należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.). 2/ Gminie – należy przez to
rozumieć Gminę Koprzywnica. 3/ Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w
Koprzywnicy. 4/ organizacjach pozarządowych należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. 5/ Radzie Gminnej – należy przez
to rozumieć Gminną Radę Działalności Pożytku
Publicznego utworzoną na podstawie art. 41e
ustawy.
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§ 2. 1. W konsultacjach uczestniczą: Rada
Gminna, jeżeli zostanie utworzona lub organizacje działające na terenie Gminy i prowadzące
działalność pożytku publicznego w sferze zadań
publicznych określonych w ustawie. 2. Konsultacje prowadzone są z uwzględnieniem zasady
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
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§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone
w jednej z następujących form: 1) spotkania, 2)
pisemnie poprzez przesłanie formularza wraz z
projektem aktu prawa miejscowego drogą mailową lub pocztą, 3) umieszczenie na stronie internetowej www.koprzywnica.eu/ lub na tablicy
ogłoszeń projektu aktu prawa do wglądu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą
pisemną lub elektroniczną na wskazany adres
mailowy, 2. Po zakończeniu konsultacji właściwa
komórka organizacyjna urzędu sporządza zestawienie wszystkich uwag i wniosków celem rozpatrzenia ich przez Burmistrza. 3. Wyniki konsultacji nie są wiążące i mają charakter opiniodawczy.

§ 3. 1. Przedmiotem konsultacji są projekty
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych. 2. Konsultacje przeprowadza się
w celu stworzenia płaszczyzny współpracy w
sprawach ważnych dla Gminy oraz organizacji
pozarządowych, zapewnienie form dialogu społecznego oraz wzajemnego uzyskiwania informacji i opinii w zakresie współpracy i podejmowanych aktów prawa miejscowego. 3. Niniejsza
uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających z odrębnych przepisów.

§ 6. 1. Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy
organizacji, danych rejestrowych i zgłoszenie
udziału przez osobę uprawnioną do jej reprezentowania. 2. Opinie i uwagi nie zawierające danych, o których mowa w ust. 1 lub złożone po
upływie terminu zakończenia konsultacji, nie
będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym aktem prawa miejscowego.

§ 4. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Burmistrz w formie zarządzenia. 2. Zarządzenie o którym mowa w ust. 1, określa formę
konsultacji, termin ich rozpoczęcia i zakończenia
oraz właściwą komórkę organizacyjną Urzędu
odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
3. Forma i termin prowadzenia konsultacji powinny być adekwatne do przedmiotu akta prawa
miejscowego oraz liczby organizacji, których
statutowej działalności dotyczy akt, by zapewnić
jak najszerszy udział organizacji pozarządowych
w konsultacjach.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koprzywnicy:
mgr Stanisław Pawlik
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UCHWAŁA NR L/451/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoņci pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoņci
statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz.
873 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
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działalności statutowej tych organizacji w
brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej
uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Omasta
Załącznik do uchwały nr L/451/10
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 20 października 2010 r.
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UCHWAŁA NR LIII/451/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalnoņci pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalnoņci pozytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z 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 wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.
nr 96, poz. 873 z późn. zm.) (zwanych dalej: organizacjami) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji (zwanych dalej: projektami).
§ 2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: a) pomocniczości, b) partnerstwa,
c) suwerenności, d) efektywności, e) uczciwej
konkurencji, f) jawności.
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§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu
poznania opinii organizacji w przedmiocie zagadnień poddanych konsultacji.
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przeprowadzenie konsultacji oraz adres poczty
elektronicznej, na który można przesyłać uwagi
i opinie, o których mowa w ust. 2, będzie każdorazowo wskazany w zarządzeniu, wskazanym
w § 4. 4. Z przeprowadzonych konsultacji osoba
wyznaczona z Wydziału Urzędu Miejskiego w
Sandomierzu odpowiedzialnego za ich przeprowadzenie, sporządza sprawozdanie.

§ 4. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia
konsultacji podejmuje Burmistrz Miasta Sandomierza w formie zarządzenia. 2. W zarządzeniu
określa się: a) przedmiot konsultacji, b) termin
rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, c) formę
konsultacji, d) Wydział Urzędu Miejskiego w
Sandomierzu odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji. 3. Informację o planowanych
konsultacjach zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. 1. Po zakończeniu konsultacji sprawozdanie, o którym mowa w § 5 ust. 4, a także
zgłoszone opinie i uwagi są przedstawiane Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 2. Wyniki konsultacji Burmistrz Miasta Sandomierza przedstawia Radzie Miasta Sandomierza w uzasadnieniu do projektów aktów. 3. Wyniki konsultacji
publikuje się w BIP.

§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone
w następujący sposób: a) poprzez zamieszczenie
projektów w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (zwanego
dalej: BIP), b) przesłanie projektów do siedziby
organizacji działających na terenie Sandomierza.
2. Uwagi i opinie co do sprawy poddanej konsultacji można przesłać drogą pocztową, złożyć na
piśmie bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (Plac
Poniatowskiego 3) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od
momentu: zamieszczenia projektów w BIP
(w przypadku wskazanym w ust. 1a) lub przesłania projektów do siedziby organizacji (w przypadku wskazanym w ust. 1b). 3. Wydział Urzędu
Miejskiego w Sandomierzu odpowiedzialny za

§ 7. Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący. Konsultacje uważa
się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.
§ 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 2. Uchwała
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak
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UCHWAŁA NR LXXVII/679/10
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 19 października 2010 r.
sprawie okreņlenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalnoņci Pożytku Publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci
pożytku publicznego i o wolontariacie, 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 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, z 2002 r. Nr 62,
poz. 558, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2002 r.
Nr 153, poz. 1271, .z 2002 r. Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2003 Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128, z 200607 r. Nr 48, poz. 327, r. Nr 181, poz.
1337, z 20 z 2007 r. Nr 138, poz. 974, z 2007 r
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,

z 2008 r Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, z 2010 r. Nr 106, poz. 675)
oraz 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 2004 r.
Nr 64, poz. 593, Nr116, poz. 1203, Nr 210, poz.
2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz.
1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz.
1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146)
Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje:
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§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób
konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, określony w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.

Poz. 3082

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Kryspin Bednarczyk
Załącznik do uchwały nr LXXVII/679/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 19 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR L/371/10
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalnoņci Pożytku Publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego Gminy Włoszczowa w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 19 i 18 ust 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – 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, Nr 214 poz.
1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568;
z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,
Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441,
Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.
974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157
poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, i 146, Nr 40
poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz w zawiązku z art. 5
ust 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004r. Nr 64 poz. 593,
Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005r.
Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.
1462, Nr 249 poz. 2104; z 2006r. Nr 94 poz. 651;
z 2008r. Nr 209 poz. 1316; z 2009. Nr 22 poz. 120,
Nr 19 poz. 100, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28
poz. 146, Nr 127 poz. 857) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku
Publicznego zwaną dalej Radą lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej
„organizacjami pozarządowymi”, projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. Konsultacje mają na celu zasięgnięcie
opinii Rady lub organizacji pozarządowych
o poddanym konsultacji akcie.
§ 3. W przypadku konsultacji przeprowadzonych z Radą, Burmistrz Gminy Włoszczowa
przesyła Radzie pisemny projekt aktu prawa
miejscowego wraz z uzasadnieniem. Termin
wyrażenia pisemnej opinii przez Radę wynosi

14 dni od dnia doręczenia projektu. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
§ 4.1. W przypadku konsultacji z organizacjami pozarządowymi konsultacje przeprowadza
się z inicjatywy Burmistrza Gminy Włoszczowa
na podstawie dokonanego ogłoszenia.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust. 1 jest zamieszczane
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Urzędu Gminy Włoszczowa oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszczowa.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2
określa w szczególności:
1) przedmiot konsultacji,
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
z tym, że czas trwania konsultacji nie może
być krótszy niż 7 dni od dnia ukazania się
ogłoszenia,
3) komórkę organizacyjną Urzędu Gminy
Włoszczowa odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji,
4. konsultacje, o których mowa w ust. 1
mają formę wyrażenia pisemnego stanowiska
zawierającego uwagi i opinie, co do aktu będącego przedmiotem konsultacji.
5. Stanowisko, o którym mowa w ust. 4
należy składać bezpośrednio do komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3 pkt 3.
6. Nie przedstawienie stanowiska w terminie wynikającym z ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji oznacza rezygnację z prawa do
jego wyrażenia.
7. Konsultacje uważa się za ważne bez
względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych.

Dziennik Urzędowy
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8. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla
organów Gminy Włoszczowa.

sko odnośnie uzyskanych opinii i publikuje je na
stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszczowa.

9. Z przebiegu konsultacji, komórka o której mowa w ust. 3 pkt 3 sporządza Protokół zawierający informację o organizacjach biorących
udział w konsultacjach, o terminie konsultacji,
przedmiocie konsultacji i wynikach konsultacji.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z upływem
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Wyniki konsultacji Burmistrz Gminy
Włoszczowa przedstawia Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa
w § 1, załączając jednocześnie własne stanowi-

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Nowak
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UCHWAŁA NR XLIII/36/2010
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoņci pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Łączna w dziedzinach dotyczących
działalnoņci statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, z późn. zm. )
i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz 873, z późn. zm.2))
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i
innymi uprawnionymi podmiotami projektów
aktów prawa miejscowego stanowionych przez
Radę Gminy w Łącznej w formie uchwały w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji i podmiotów.
§ 2. W konsultacjach projektów uchwał,
o których mowa w § 1, mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o pożytku publicznym i o wolontariacie, których
określony w statucie obszar działania obejmuje
teren gminy Łączna, zwane dalej „organizacjami”.
§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu
uzyskania od uprawnionych organizacji opinii
i uwag do projektów uchwał Rady poddanych
konsultacji.

§ 4.1. Konsultacje mogą mieć formę:
1) pisemną – poprzez przesłanie projektu aktu
prawa miejscowego do podmiotów, o których mowa w § 2 w celu wyrażenia pisemnej
opinii w danej kwestii,
2) zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Łączna oraz tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Łączna,
3) bezpośrednich spotkań z podmiotami, o których mowa w § 2.
2. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Wójt Gminy Łączna.
3. Z przebiegu konsultacji sporządza się
protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji.
4. 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.
Ze spotkania sporządza się protokół zawierający
informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu
dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do pro-
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tokołu dołącza się listę obecności uczestników
spotkania.
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2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów
Gminy.

5. Organizacjom przysługuje prawo zgłoszenia opinii i uwag do projektu uchwały na piśmie, w terminie 14 dni od daty poddania go
konsultacji, w sposób określony w § 4.

§ 6. Po przeprowadzeniu przez Wójta analizy zgłoszonych opinii i uwag, wyniki konsultacji
przedstawia się Radzie Gminy wraz ze stosownym projektem uchwały.

6. Nie przedstawienie w wyznaczonym
terminie opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i
regulacji albo rezygnację z przysługującego organizacji prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5.1. Konsultacje uważa się za ważne bez
względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz
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UCHWAŁA NR XLV/172/10
RADY GMINY ŁUBNICE
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
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 Łubnice uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy o kwotę – 918.642 zł. W dziale 600 –
„Transport i łączność” w rozdziale 60078 –
„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w
§ 0960 – o kwotę – 30.600 zł. w § 2710 – o kwotę
– 120.000 zł. w dziale 750 – „Administracja Publiczna” w rozdziale 75056 – „Spis powszechny
i inne” w § 2010 – o kwotę – 2.433 zł. w dziale
754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa” w rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w § 2010 o kwotę – 9.150 zł. w dziale 801 – „Oświata
i wychowanie” w rozdziale 80178 – „Usuwanie
skutków klęsk żywiołowych” w § 0960 – o kwotę
– 20.850 zł. w § 2710 – o kwotę – 35.000 zł.
w dziale 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale
85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”
w § 0960 – o kwotę – 50.020 zł w dziale 758 –
„Różne rozliczenia” w rozdziale 75801 – „Część
oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego” w § 2920 – o kwotę –
515.553 zł. w dziale 853 – „Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395
– „ Pozostała działalność” w § 2007 – o kwotę –
66.768 zł. w § 2009 – o kwotę – 11.782 zł. w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92113 – „Centra Kultury
i Sztuki” w § 2008 – o kwotę – 56.486 zł.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę – 918.642 zł. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60078 –
„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w
§ 4270 – o kwotę – 110.000 zł. w § 4210 – o kwotę – 40.600 zł z przeznaczeniem na usuwanie
skutków powodzi na drogach gminnych. w dziale 750 – „Administracja publiczna” w rozdziale
75056 – „Spis powszechny i inne” w § 4110 –
o kwotę – 313 zł w § 4120 – o kwotę – 50 zł w
§ 4170 – o kwotę – 2.070 zł z przeznaczeniem na
realizacje zadania polegającego na aktualizacji
wykazów gospodarstw rolnych. w dziale 754 –
„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w § 4170 – o kwotę –
9.150 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie
kosztów opracowania ekspertyz i ocen stanu
technicznego budynków mieszkalnych uszko-
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dzonych w wyniku powodzi. w dziale 801 –
„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80178 –
„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w
§ 4270 – o kwotę – 571.403 zł. z przeznaczeniem
na remont szkół zniszczonych przez powódź.
w dziale 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale
85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”
w § 3110 – o kwotę – 50.020 zł. z przeznaczeniem
na wypłatę zapomóg dla osób poszkodowanych
w wyniku powodzi. w dziale 853 – „Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 – „ Pozostała działalność” w § 4177
– o kwotę – 34.937 zł. w § 4117 – o kwotę – 4.481 zł.
w § 4127 – o kwotę – 722 zł. w § 4217 – o kwotę
– 8.418 zł. w § 4227 – o kwotę – 7.520 zł. w
§ 4307 – o kwotę – 10.530 zł. w § 4747 – o kwotę
– 160 zł w § 4219 – o kwotę - 4.782 zł. w § 4309 –
o kwotę – 7.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu kapitał ludzki przez Szkołę
Podstawową w Wilkowej. w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92113 – „Centra Kultury i Sztuki” w § 6668
– o kwotę – 10.428 zł. w § 4218 – o kwotę –
46.058 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

pożarowa” w rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w § 2710 – o kwotę
50.000 zł. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę – 50.000 zł w dziale 754 –
„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w § 4210 – o kwotę –
1.000 zł w § 4260 – o kwotę – 16.000 zł w § 3030
– o kwotę – 33.000 zł Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy o kwotę – 50.000 zł.
w dziale 600 – „Transport i łączność” w rozdziale
60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”
w § 2710 – o kwotę – 50.000 zł. Zwiększa się plan
wydatków w budżecie gminy na kwotę – 50.000 zł
w dziale 600 – „Transport i łączność” w rozdziale
60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”
w § 4300 – o kwotę – 20.000 zł w § 4210 – o kwotę – 30.000 zł

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy o kwotę – 50.000 zł. W dziale 754 –
„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-

Przewodniczący Rady Gminy:
Marian Komasara

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/172/10
Rady Gminy Łubnice
z dnia 30 września 2010 r.
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UCHWAŁA NR L/264/2010
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
oraz ust. o finansach publicznych z dnia
27 sierpnia 2009 r (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)
art. 211, art. 212 art. 217, art 219, art 235,
art. 236, art 257, art 258. Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody:
Dział 852 Rozdział 85228 § 2030 o kwotę: 5 000 zł
Zwiększa się dochody:
Dział 852 Rozdział 85228 § 0830 o kwotę: 5 000 zł
§ 2. Zmniejsza się dochody:
Dział 010 Rozdział 01095 § 2700 o kwotę: 19 500 zł
Zmniejsza się wydatki:
Dział 010 Rozdział 01095 § 6050 o kwotę: 19 500 zł
§ 3. Zwiększa się dochody:
Dział 010 Rozdział 01095 § 2330 o kwotę: 19 500 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 010 Rozdział 01095 § 4210 o kwotę: 19 500 zł
§ 4. Zmniejsza się wydatki:
Dział 010 Rozdział 01095 § 6050 o kwotę: 5 500 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 010 Rozdział 01095 § 4210 o kwotę: 5 500 zł
§ 5. Zwiększa się dochody:
Dział 801 Rozdział 80178 § 0960 o kwotę: 5 000 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 801 Rozdział 80178 § 4240 o kwotę: 5 000 zł
§ 6. Zwiększa się dochody:
Dział 801 Rozdział 80178 § 0970 o kwotę: 12 733,40 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 801 Rozdział 80178 §4240 o kwotę: 12 733,40 zł
§ 7. Zwiększa się dochody:
Dział 010 Rozdział 01010 § 2310 o kwotę: 15 000 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 010 Rozdział 01010 § 4270 o kwotę: 15 000 zł
§ 8. Zwiększa się dochody:
Dział 600 Rozdział 60078 § 0960 o kwotę: 22 104,50 zł

Zwiększa się wydatki:
Dział 600 Rozdział 60078 § 4210 o kwotę: 22 104,50 zł
§ 9. Zmniejsza się wydatki:
Dział 600 Rozdział 60016 § 4270 o kwotę: 20 000 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 010 Rozdział 01010 § 6050 o kwotę: 20 000 zł
§ 10. Zmniejsza się dochody:
Dział 600 Rozdział 60016 § 6330 o kwotę: 214 197 zł
Zmniejsza się wydatki:
Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 o kwotę: 214 197 zł
§ 11. Załącznik numer 1 do uchwały Rady
Gminy Nowy Korczyn numer XLIX/256/2010
z dnia 24 sierpnia 2010 roku otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej
uchwały.
§ 12. Załącznik numer 4a do uchwały Rady
Gminy Nowy Korczyn numer XXXXII/211/2010
z dnia 31 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej
uchwały.
§ 13. Zmniejsza się wydatki:
Dział 750 Rozdział 75023 § 6059 o kwotę: 36 727 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 720 Rozdział 72095 § 6059 o kwotę: 36 727 zł
§ 14. Załącznik numer 9 do uchwały Rady
Gminy Nowy Korczyn numer XXXXII/211/2010
z dnia 31 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej
uchwały.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Nowy Korczyn:
Tadeusz Pasternak

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 1
do uchwały nr L/264/2010
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 30 września 2010 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.
1.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr L/264/2010
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 30 września 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr L/264/2010
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 30 września 2010 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.
1.
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UCHWAŁA NR XXXVII/215/10
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą 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, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej tych organizacji
Na podstawie 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 art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873,
z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radą 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 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radoszyce.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Cieślak

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298

– 24476 –
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Załącznik do Uchwały nr XXXVII/215/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 października 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/257/2010
RADY GMINY W RAKOWIE
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001r Nr 142 , poz.1591 z późn. zm./
oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240./
- Rada Gminy Raków uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/216/2010 Rady
Gminy Raków z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2010
rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się uchwalone dochody budżetowe o kwotę 2.936.096,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
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2. Zmniejsza się uchwalone wydatki budżetowe
o kwotę 2.936.096,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2010 r.– załącznik Nr 3a do uchwały Rady Gminy Raków
Nr XXXVIII/216/2010 z dnia 25 stycznia 2010r.
otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w Limitach wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2010-2012. – załącznik Nr 3 do uchwały Rady
Gminy Raków Nr XXXVIII/216/2010 z dnia
25 stycznia 2010r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicz-

Poz. 3088

nych, niepodlegających zwrotowi na 2010r.
określone w zał Nr 4, 4a, 4b do uchwały Rady
Gminy Raków Nr XXXVIII/216/2010 z dnia
25 stycznia 2010r. otrzymują brzmienie załączników Nr 5, 5a, 5b.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady:
Jerzy Nowak
Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVI/257/2010
Rady Gminy w Rakowie
z dnia 30 września 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVI/257/2010
Rady Gminy w Rakowie
z dnia 30 września 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVI/257/2010
Rady Gminy w Rakowie
z dnia 30 września 2010 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVI/257/2010
Rady Gminy w Rakowie
z dnia 30 września 2010 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XLVI/257/2010
Rady Gminy w Rakowie
z dnia 30 września 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Nowak
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Załącznik nr 5a
do uchwały nr XLVI/257/2010
Rady Gminy w Rakowie
z dnia 30 września 2010 r.
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Załącznik nr 5b
do uchwały nr XLVI/257/2010
Rady Gminy w Rakowie
z dnia 30 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR XXXV/210/2010
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalnoņci pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalnoņci statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873), Rada Gminy w Słupi, uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. Przedmiotem konsultacji są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi.
3) inne przypadki przewidziane ustawą.
§ 3. Konsultacje dotyczą organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Słupia.
§ 4.1. Konsultacje ogłasza Wójt Gminy
Słupia, zwany dalej Wójtem, określając w ogłoszeniu:
1) przedmiot konsultacji,
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) formę konsultacji,
4) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie
konsultacji.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Słupia, na stronie internetowej oraz na
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Słupia.
3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.
4. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z organizacjami pozarządowymi termin na
wyrażenie opinii nie może być krótszy niż 14 dni
od dnia ich ogłoszenia.
§ 5.1. Konsultacje w zależności od przedmiotu mogą mieć charakter:
1) ogólny – dotyczący wszystkich organizacji
pozarządowych,
2) celowy – dotyczący określonych organizacji
pozarządowych.
2. Konsultacje mogą polegać na:
1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,
3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.
3. Konsultacje mogą być prowadzone w
formie:
1) spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych wymienionych w § 3,
2) pisemnych zgłoszeń, opinii,
3) ankiet.
§ 6.1. W przypadku konsultacji w formie
spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.
2. Z przeprowadzonych konsultacji osoba
odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza sprawozdanie, które przekazywane jest Wójtowi, wraz z protokołami i dokumentami wytworzonymi w trakcie konsultacji.
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3. Wyniki konsultacji Wójt przedstawia Radzie Gminy załączając jednocześnie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i publikuje je
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słupia.
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§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Słupia.
§ 10. Nadzór nad wykonaniem uchwały
sprawuje Komisja Finansów, Oświaty, Kultury,
Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej.

§ 7. Konsultacje uznaje się za ważne bez
względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone
w sposób określony w uchwale.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla
Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Antoni Trojanowski
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UCHWAŁA NR XVI/6/2010
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĈDZYGMINNEGO „NIDA 2000”
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Miĉdzygminnego „NIDA 2000” na 2010 rok
Na podstawie Art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy
z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami/ oraz Art. 258 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/ Zgromadzenie Związku Międzygminnego „NIDA 2000”
uchwala co następuje:

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku Międzygminnego
NIDA 2000.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.

§ 1. § 6 Uchwały Nr XV/3/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego NIDA 2000
z dnia 28 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie:
- Upoważnia się Zarząd Związku do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków
w ramach działów klasyfikacji budżetowej
z wyłączeniem zwiększania planowanych
wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia Związku:
mgr Stanisław Rybak
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UCHWAŁA NR XVII/9/2010
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĈDZYGMINNEGO „NIDA 2000”
z dnia 10 marca 2010 r.
w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Miĉdzygminnego „NIDA 2000” na 2010 rok
Na podstawie Art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy
z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

/tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami/ oraz Art. 211, Art. 212 ust. 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298

– 24491 –

pkt 1 i 2, Art. 235, Art. 236 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/ Zgromadzenie Związku Międzygminnego „NIDA 2000”
uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie Związku Międzygminnego
„NIDA 2000” na 2010 rok dokonuje się zmian
w postaci:
1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 4.541.452,79 złotych według
załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 4.541.452,79 złotych według
załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/3/2010
Zgromadzenie Związku Międzygminnego NIDA
2000 z dnia 28 stycznia 2010 roku otrzymuje
brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/3/2010
Zgromadzenie Związku Międzygminnego NIDA

Poz. 3091

2000 z dnia 28 stycznia 2010 roku otrzymuje
brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/3/2010
Zgromadzenie Związku Międzygminnego NIDA
2000 z dnia 28 stycznia 2010 roku otrzymuje
brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia Związku:
mgr Stanisław Rybak

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/9/2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000”
z dnia 10 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XVII/9/2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000”
z dnia 10 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XVII/9/2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000”
z dnia 10 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298

– 24495 –
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XVII/9/2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000”
z dnia 10 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XVII/9/2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000”
z dnia 10 marca 2010 r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298
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UCHWAŁA NR XVIII/12/2010
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĈDZYGMINNEGO „NIDA 2000”
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Miĉdzygminnego „NIDA 2000” na 2010 rok
Na podstawie Art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy
z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami/ oraz Art. 211, Art. 212 ust. 1
pkt 1, 2 i 4 Art. 235, Art. 236 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/ Zgromadzenie Związku Międzygminnego „NIDA 2000”
uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie Związku Międzygminnego
„NIDA 2000” na 2010 rok dokonuje się zmian
w postaci:1. Zwiększenia i zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę
71.257 złotych według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększenia i zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę
194.398,68 złotych według załącznika Nr 2 do
niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększenia planu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w
tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 123.141,68 złotych
2. Przychody i rozchody budżetu otrzymują
brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia Związku:
mgr Stanisław Rybak

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298

– 24498 –
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XVIII/12/2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000”
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XVIII/12/2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000”
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XVIII/12/2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000”
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298

– 24501 –
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UCHWAŁA NR XIX/13/2010
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĈDZYGMINNEGO „NIDA 2000”
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Miĉdzygminnego „NIDA 2000” na 2010 rok
Na podstawie Art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy
z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami/ oraz Art. 211, Art. 212 ust. 1
pkt 1 i 2, Art. 235, Art. 236, Art. 237 ust 2 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/ Zgromadzenie Związku Międzygminnego
„NIDA 2000” uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie Związku Międzygminnego
„NIDA 2000” na 2010 rok dokonuje się zmian
w postaci:
1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1.931.344,21 złotych według
załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1.931.344,21 złotych według
załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/3/2010
Zgromadzenie Związku Międzygminnego NIDA
2000 z dnia 28 stycznia 2010 roku otrzymuje
brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/3/2010
Zgromadzenie Związku Międzygminnego NIDA
2000 z dnia 28 stycznia 2010 roku otrzymuje

brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/3/2010
Zgromadzenie Związku Międzygminnego NIDA
2000 z dnia 28 stycznia 2010 roku otrzymuje
brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia Związku:
mgr Stanisław Rybak

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/13/2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000”
z dnia 15 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX/13/2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000”
z dnia 15 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/13/2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000”
z dnia 15 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XIX/13/2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000”
z dnia 15 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XIX/13/2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000”
z dnia 15 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298
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Załącznik nr 6
do uchwały nr XIX/13/2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000”
z dnia 15 czerwca 2010 r.

3094

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298
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POROZUMIENIE NR 1/2010
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie realizacji zadań edukacji publicznej dotyczących korzystania z opieki przedszkolnej przez
dziecko bĉdące mieszkańcem Gminy Mirzec w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Misia Uszatka w Starachowicach, ul. Górna 13, funkcjonującym na terenie Gminy Starachowice
zawarte pomiędzy:
Gminą Starachowice reprezentowaną przez:
Pana Wojciecha Bernatowicza – Prezydenta Miasta Starachowice
a
Gminą Mirzec reprezentowaną przez:
Pana Bogusława Nowaka - Wójta Gminy Mirzec
na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami) oraz w związku
z Uchwałą Nr VIII/15/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 5 września 2008 r. w sprawie:
zawarcia porozumienia z Gminą Mirzec w zakresie realizacji zadań dotyczących korzystania
z opieki przedszkolnej przez niepełnosprawne
dziecko będące jej mieszkańcem i Uchwałą
Nr XXI/127/2008 Rady Gminy w Mircu z dnia
13.08.2008 r. w sprawie: zawarcia porozumienia
z Gminą Starachowice dotyczącego korzystania
przez dziecko niepełnosprawne z przedszkola
integracyjnego w Starachowicach, strony postanawiają co następuje:
§ 1. Gmina Starachowice zobowiązuje się
przyjąć dziecko zamieszkałe na terenie Gminy
Mirzec do przedszkola publicznego, funkcjonującego na terenie Gminy Starachowice.
§ 2. Przedmiotem porozumienia jest finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań edukacji publicznej dotyczących korzystania
z opieki przedszkolnej przez dziecko będące
mieszkańcem Gminy Mirzec w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Starachowicach, ul. Górna 13.
§ 3.1. Gmina Starachowice będzie finansować wydatki, o których mowa w § 2 z subwencji oświatowej przyznawanej na dany rok
budżetowy na niepełnosprawne dziecko zgodnie
z wagą 9,5 do wysokości tej subwencji na jedno
dziecko.

2. W sytuacji, kiedy subwencja, o której
mowa w ust. 1 nie będzie pokrywać kosztów
utrzymania dziecka w przedszkolu, Gmina Mirzec
zobowiązuje się do pokrycia różnicy ze środków
własnych.
3. Gmina Starachowice zobowiązuje się do
przekazywania informacji mówiącej, jaką kwotę
należy zabezpieczyć w budżecie Gminy Mirzec
dotyczącą kosztów, o których mowa w ust. 1 do
dnia 15 października każdego roku budżetowego.
4. Kwota, o której mowa w ust. 3 jest kwotą obowiązującą w okresie od miesiąca września
do miesiąca grudnia 2010 r.
5. Za okres od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca 2011 r. zostanie podana nowa
kwota. W związku z tym, Gmina Starachowice zobowiązuje się do złożenia informacji
o pla-nowanej wysokości wydatków związanych
z uczęszczaniem dziecka do placówki na rok następny, w terminie do dnia 15 listopada roku
poprzedniego. O ostatecznej wysokości wydatków Gmina Starachowice poinformuje
Gminę Mirzec w terminie 14 dni od uchwalenia budżetu.
6. Zmiany wysokości wydatków na dziecko
w stosunku do wskazanej w ust. 1, z zachowaniem trybu ustalonego w ust. 5, nie stanowią
zmiany porozumienia.
§ 4.1. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298

– 24510 –

Poz. 3094

2. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie podlega opublikowaniu
przez Gminę Starachowice w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na
czas określony od dnia 1 września 2010 r.
do 30 czerwca 2011 r.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone
w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po
dwa dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz
do publikacji.

§ 6. Kwestie nieuregulowane w niniejszym
porozumieniu reguluje kodeks cywilny.

Prezydent Miasta Starachowice:
Wojciech Bernatowicz
3095

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.
Wójt Gminy Mirzec:
Bogusław Nowak

– 24511 –

– 24512 –

• 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
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