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UCHWAŁA NR LIV/371/2010
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE
z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci obowiązujacych
na terenie Gminy Ożarów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
/tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.
1591 ze zm./ art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych)1 /tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku
Nr 95, poz. 613 ze zm./ oraz po uwzględnieniu
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011 roku /M.P. Nr 55 poz. 755/ Rada Miejska
w Ożarowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące roczne stawki
podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - od 1 m2 powierzchni - 0,80 zł
b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnychod 1 ha powierzchni - 4,15 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,10 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,50 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m
powierzchni użytkowej - 21,05 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2
powierzchni użytkowej - 9,82 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świad3324

czeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 4,27 zł
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego z wyjątkiem garaży od 1m2 powierzchni użytkowej - 2,60 zł
f) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego garaży - od 1 m2
powierzchni użytkowej - 6,00 zł
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art.4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały
sprawuje Komisja Rozwoju Gospodarczego i
Budżetu.
§ 4. Z dniem wejścia w życie uchwały jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku traci
moc uchwała Nr XXVI/180/2008 Rady Miejskiej w
Ozarowie z dnia 1 października 2008 roku w
sprawie: określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów
oraz uchwały Nr XXVIII/184/2008 Rady Miejskiej
w Ozarowie z dnia 20 listopada 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/180/2008
z dnia 1 października 2008 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Krystyna Wieczorek
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UCHWAŁA NR LV/372/2010
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/371/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 października
2010 roku w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci obowiązujacych
na terenie Gminy Ożarów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.
1591 ze zm./art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych)1 /tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku,
Nr 95, poz. 613 ze zm./ oraz po uwzględnieniu
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 roku w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011
roku /M.P. Nr 55, poz. 755/ Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:

od budynków mieszkalnych lub ich części zajetych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 21,05 zł
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały
sprawuje Komisja Rozwoju Gospodarczego i
Budżetu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia jednak nie wcześniej niż przed
1 stycznia 2011 roku.

§ 1. Litera „b” pkt 2 § 1 uchwały
Nr LIV/371/2010Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 20 października 2010 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy
Ożarów otrzymuje brzmienie: „związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Krystyna Wieczorek
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UCHWAŁA NR LV/373/2010
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
na 2011 rok na terenie Gminy Ożarów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art.6 ust.3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /
tekst jednolity z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zm./
oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzedu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w
sprawie średniej cenyskupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r./ M.P. Nr 76,
poz.960/ Rada Miejska w Ożarowie uchwala:
§ 1. Obniża cenę skupu żyta przyjmowaną
jako podstawa obliczania podatku rolnego
3326

na 2011 rok z kwoty 37,64 zł do kwoty 24,00 zł
za 1dt.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Krystyna Wieczorek
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UCHWAŁA NR LV/374/2010
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leņnego
na 2011 rok na obszarze Gminy Ożarów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 ze zm./ w związku z art.4 ust.4
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym /Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm./ oraz
Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie : średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej
według średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.
/M.P. Nr 78, poz. 970/ Rada Miejska w Ożarowie
uchwala:

§ 1. Obniża cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2011 rok z kwoty 154,65 zł do kwoty
135,00 zł za 1 m3.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Krystyna Wieczorek
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UCHWAŁA NR LIII/448/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie zmiany Nr II Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla
mieszkaniowego „OKRZEI” na obszarze miasta Sandomierz, zatwierdzonego uchwałą Nr LII/404/2002
Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 wrzeņnia 2002r., (Dz. Urz. Woj. Ņwiĉtokrzyskiego Nr 175, poz. 2185)
i zmienioną uchwałą Nr XII/103/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2007r., (Dz. Urz.
Woj. Ņwiĉtokrzyskiego Nr 224, poz. 3234).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –
(Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) – Rada Miasta Sandomierza postanawia co następuje:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1.1. Uchwala się zmianę Nr II w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Okrzei” w Sandomierzu zatwierdzonego uchwałą Nr LII/404/2002
Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września
2002 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego Nr 175 z 2002 r
poz.2185 i zmienioną uchwałą Nr XII/103/2007

Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia
2007r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 224 poz. 3234., zwaną w dalszej części
uchwały - II zmianą planu
2. II zmiana planu, o której mowa w ust. 1
jest zgodna z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
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nego miasta Sandomierza” uchwalonego uchwałą Nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000r. zmienioną uchwałami
Rady Miasta Sandomierza: uchwałą Nr XII/101/2007
z dnia 29 sierpnia 2007r. – I-sza zmiana, uchwałą
Nr XI/83/2007 z dnia 4 lipca 2007r. zmiana - etap I
i uchwałą Nr XL/344/2009 z dnia 28 października
2009r. - II etap.
3. Do ustaleń II zmiany planu w przysługującym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.
§ 2.1. Integralnymi częściami II zmiany
planu są:
1) ustalenia II zmiany planu, stanowiące treść
niniejszej uchwały,
2) rysunek II zmiany planu sporządzony na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1
do niniejszej uchwały,
3) określenie sposobu realizacji zapisanej w
II zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasady ich finansowania. i stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały
2. Oznaczenia graficzne na rysunku
II zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami
i obejmują:
1) granice obszaru objętego II zmianą planu,
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu oraz o różnych warunkach ich zabudowy i zagospodarowania,
3) przeznaczenie terenów określone symbolem,
§ 3.1. W granicach II zmiany planu ustala
się następujące tereny o różnym przeznaczeniu
wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone następującymi symbolami:
1) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
2) RP – tereny rolnicze,
3) ZI - tereny zieleni izolacyjnej
4) KD - tereny komunikacji drogowej-publicznej,
droga – klasy D
5) CP – tereny ciągów pieszych urządzonych,
6) KP - tereny ciągów pieszych
2. W granicach każdego z terenów, o których mowa w pkt 1 w zakresie przeznaczenia i
zasad zagospodarowania terenów obowiązują
łącznie:
1) ustalenia ogólne zawarte w rozdziale II niniejszej uchwały,
2) ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów, zawarte w rozdziale III niniejszej uchwały

Poz. 3328

§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
Uchwałę Rady Miasta Sandomierza, w sprawie uchwalenia zmiany Nr II miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego „Okrzei” na
obszarze miasta Sandomierz
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć
rysunek zmiany planu na mapie w skali
1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały;
3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez
to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi tzn.
zajmować więcej niż 50% obszaru;
4) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż
podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, zajmując
mniej niż 50% obszaru;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez
to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe lub uzupełniające, którego realizacja
na danym obszarze wynika z niezbędnego
uzupełnienia infrastruktury przestrzennej lub
technicznej i która nie koliduje z funkcjami
podstawowymi;
6) powierzchni biologicznie czynnej – należy
przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę
powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni terenów i
stropodachów o powierzchni nie mniejszej
niż 10m2 urządzonych jako stałe trawniki lub
kwietniki na podłożu zapewniającym roślinom naturalną wegetację;
7) usługach komercyjnych – należy przez to
rozumieć obiekty budowlane, pomieszczenia
w budynkach i urządzenia służące do działalności, której celem jest zaspokojenie potrzeb
ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio
metodami przemysłowymi dóbr materialnych;
8) liniach rozgraniczających – należy przez to
rozumieć linie, wyznaczające tereny przeznaczone dla różnych funkcji lub o różnych sposobach zagospodarowania
9) linii zabudowy nieprzekraczalnych – należy
przez to rozumieć linię, poza którą sytuowanie zabudowy jest niedozwolone;
10) wskaźnik intensywności zabudowy – rozumie
się przez to wartość liczbową wyrażającą stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych (przez kondygnację nadziemną rozumie się również piwnice doświetlone przez otwory okienne
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usytuowane w całości nad powierzchnią terenu oraz poddasze uznane zgodnie z prawem budowlanym jako mieszkalne), mierzonej po obrysie zewnętrznym budynków istniejących i lokalizowanych na działce do powierzchni całkowitej działki budowlanej lub
terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i przeznaczonego pod zabudowę;
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11) przedsięwzięciu uciążliwym – rozumie się
przez to ingerencję w środowisko, polegającą
na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, wymagającą przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w trybie przepisów odrębnych,

Rozdział 2.
USTALENIA OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM ODSZARZE OBJĈTYM PLANEM.
§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
1. Tereny mogą być wykorzystywane w sposób
dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami II zmiany planu.
2. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodaroowania i użytkowania terenów za wyjątkiem wykorzystaniw zgodnie z dotychczasowym użytkowaniem.
3. W obrębie przebiegu linii energetycznej wysokich napięć (110 kV) i strefie technicznej od
tej linii obowiązuje:
1) zakaz lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
2) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej,
4. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę
wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy (odległości zabudowy określono w rozdziale III - ustalenia szczegółowe): Tereny,
których istniejące przeznaczenie nie jest
zgodne z ustaleniami II zmiany planu, mogą
być wykorzystane w sposób dotychczasowydo czasu ich zagospodarowania zgodnego z
planem.
5. Warunkiem realizacji zabudowy na działce
jest dostęp tej działki do drogi publicznej,
6. Dopuszcza się sytuowanie reklam na terenach
przeznaczonych pod zabudowę w formie:
1) słupów reklamowych o wysokości nie
większej niż 5m;
2) tablic, neonów i ekranów o powierzchni
nie większej niż 8m w obrysie zewnętrznym.
§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego
1. Ustala się następujące zasady ochrony i
kształtowania środowiska:
1) zachowanie istniejącej zieleni wzdłuż ulic
i kontynuację nowych nasadzeń poza
granicami pasa drogowego jako zieleni
izolacyjnej,
2) selektywne zdejmowanie wierzchniej
warstwy gleby w przypadku prowadzenia
prac ziemnych i jej wykorzystanie dla
kształtowania terenów zieleni;

2. Warunkiem realizacji inwestycji jest rozpoznanie warunków geologicznych i hydrogeologicznych oraz możliwości ich zmian pod
wpływem czynników zewnętrznych, z uwzględnieniem zasięgu potencjalnego wystąpienia
powierzchniowych ruchów masowych.
3. W zakresie ograniczania uciążliwości obiektów dla otoczenia obowiązują następujące
zasady:
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych
ścieków do gruntu i powierzchniowych
zbiorników wód,
2) realizacja nowej zabudowy wymaga wyposażenia jej w urządzenia do odprowadzania ścieków,
3) podłączanie obiektów mieszkaniowych,
usługowych do sieci kanalizacyjnej sukcesywnie wraz z budową systemów
kanalizacji,
4) Dla celów ochrony przed hałasem wprowadza sie dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku - tereny przeznaczone na
cele zabudowy mieszkaniowej (MW) powinny spełniać wymogi określone dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkanio
§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1. Przedmiotem ochrony archeologicznej są,
mogące się znajdować w niej, nieruchome
zabytki archeologiczne, które należy uwzględnić przy zabudowie i zagospodarowaniu terenów,
2. Przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na
budowę wymaga się podawania informacji
o obecności stanowiska archeologicznego,
§ 8. Ustalenia dotyczące przebudowy i
rozbudowy systemu komunikacyjnego
1. Ustala się układ komunikacyjny drogi publicznej dla obsługi komunikacyjnej terenu
objętego II zmianą planu i powiązania z układem komunikacyjnym zewnętrznym, oznaczony na rysunku planu symbolem KD.
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2. Ustala się układ uzupełniający dla pieszej
obsługi komunikacyjnej terenów i powiązania z układem dróg publicznych wyższych
klas oznaczony na rysunku planu symbolem
CP i KP - ciągi piesze
3. Dopuszcza się realizację ciągów pieszych na
terenach zabudowy wielorodzinnej (MW),
4. Dopuszcza się lokalizację w pasie drogowym
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej nie
związanej z drogą w sposób nie kolidujący
z podstawowym przeznaczeniem terenu;,
5. Urządzeniami uzupełniającymi przeznaczenia
podstawowego w obrębie linii rozgraniczających terenów oznaczonych symbolem KD
mogą być pod warunkiem dostosowania do
charakteru i wymogów użytkowania podstawowego:
1) krzewy i zieleń trawiasta,
2) ciągi infrastruktury technicznej oraz obiekty
i urządzenia infrastruktury technicznej.
§ 9. Ustalenia dotyczące przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia
w wodę:
1) źródłem zaopatrzenia w wodę obszaru
objętego II zmianą planu będzie istniejąca
i projektowana sieć wodociągowa, funkcjonująca w oparciu o miejskie ujęcia
komunalne
2) utrzymuje się istniejącą na terenie osiedla miejską sieć wodociągową z możliwością jej rozbudowy w układzie pierścieniowo-rozdzielczym
3) niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej, należy przewidzieć zaopatrzenie
ludności z awaryjnych studni publicznych;
2. Ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków z terenów objętych planem:
1) obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków sanitarnych i opadowych,
2) podstawowym odbiornikiem ścieków sanitarnych z sieci kanalizacji będzie istniejąca miejska oczyszczalnia ścieków zlokalizowana poza obszarem objętym planem,
3) podstawowym sposobem odprowadzania ścieków socjalno-bytowych będzie
system kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej realizowany,
4) nie dopuszcza się realizacji zbiorników
bezodpływowych oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków,
3. Ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
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1) zabrania się odprowadzania wód opadowych oraz wód pochodzących z odwadniania gruntów do kanalizacji sanitarnej,
2) odwadnianie dróg, chodników, parkingów i innych terenów o nawierzchni
ulepszonej ma następować poprzez system kanalizacji opadowej lub rowami
przydrożnymi,
3) ścieki opadowe z dróg i chodników, parkingów i innych terenów o nawierzchni
ulepszonej przed odprowadzeniem do
naturalnych odbiorników winny być
oczyszczone,
4. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w
gaz i rozbudowy sieci gazowej:
1) głównym źródłem zaopatrzenia w gaz
pozostaje istniejąca stacja redukcyjnopomiarowa I stopnia zlokalizowana poza
obszarem objętym planem oraz istniejący
gazociąg średniego ciśnienia
2) nowo projektowane trasy gazociągów nie
mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami planu.
5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w
energię elektryczną, lokalizacji oraz budowy
obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetyki:
1) podstawowym źródłem zaopatrzenia w
energię elektryczną pozostaje istniejąca
sieć kablowa i napowietrzna średniego
napięcia 15 kV,
2) utrzymuje się istniejący przebieg linii
energetycznych,
3) nowe stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4 kV oraz trasy nowo projektowanych linii 15 kV należy budować stosownie do potrzeb oraz lokalizować
zgodnie z warunkami wynikającymi ze
szczegółowych rozwiązań technicznych, nie
kolidującymi z innymi ustaleniami planu,
4) dla istniejących i nowo projektowanych
napowietrznych linii średniego napięcia
15 kV oraz stacji transformatorowych
15/0,4 kV, obowiązują strefy techniczne,
5) dopuszcza się lokalizacje stacji transformatorowych, nie wyznaczonych na rysunku planu, wynikające ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z podstawowym przeznaczeniem
terenu,
6. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w
ciepło:
1) dla nowo budowanych obiektów kubaturowych należy instalować urządzenia
grzewcze stosujące paliwa czyste ekologicznie, takie jak: gaz, lekki olej opałowy
lub energia elektryczna,
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2) rozwiązania techniczne i media grzewcze
powinny stanowić urządzenia nieuciążliwe dla środowiska,
7. Ustala się następujące zasady gospodarki
odpadami.
1) czasowe gromadzenie odpadów stałych
ustala się na terenie posesji przy zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach
przeznaczonych na ten cel,
2) ustala się odbiór odpadów komunalnych
przez wyspecjalizowane jednostki, ich
segregacje i zagospodarowanie na warunkach określonych przez samorząd
gminy;
3) odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności będą wykorzystane
lub unieszkodliwione .
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8. W granicach całego obszaru objętego
II zmianą planu dopuszcza się lokalizowanie
nie wyznaczonych na rysunku planu urządzeń i sieci infrastruktury technicznej koniecznych dla obsługi wyznaczonej funkcji
pod warunkiem zachowania przeznaczania
podstawowego terenu
§ 10. Na całym obszarze działania II zmiany planu nie dopuszcza się lokalizacji obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2.
§ 11. Na terenach publicznych lub publicznie dostępnych ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w decyzjach administracyjnych dotyczących obiektów
budowlanych i zagospodarowania terenu.

Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 12.1. Ustala sie podstawowe przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, określone na rysunku II zmiany planu symbolem - MW (1 MW - 2 MW).
2. Jako przeznaczenie uzupełniające
ustala się:
1) nieuciążliwe usługi komercyjne zlokalizowane w parterze budynku o przeznaczeniu podstawowym MW,
2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
3) obiekty małej architektury,
4) zieleń ozdobną i rekreacyjną,
5) miejsca parkingowe i dojazdy niezbędne dla
obsługi przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego.
3. W granicach terenów MW obowiązuje
zakaz wznoszenia :
1) budynków jednorodzinnych,
2) wolnostojących obiektów handlowych,
3) garaży,
4) tymczasowych obiektów budowlanych, za
wyjątkiem zaplecza budowy,
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) na terenach przeznaczonych pod zabudowę
wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy od linii rozgraniczającej drogi, oznaczonej
na rysunku planu symbolem KD - 12 m:
2) partery budynków mogą być przeznaczone
pod usługi,

3) powierzchnia działki budowlanej w przypadku dokonywania nowych podziałów geodezyjnych nie może być mniejsza niż 1200 m2,
4) co najmniej 30% działki stanowić powinna
powierzchnia biologicznie czynna;
5) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,6
do 1.0;
6) nie dopuszcza się grodzenia posesji
7) dopuszcza się stosowanie żywopłotów.
5. Forma architektoniczna budynków:
1) wysokość budynków wielorodzinnych –
do 4 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze mieszkalne) - maksymalnie 15.0 m
od poziomu terenu do kalenicy,
2) dachy czterospadowe o kącie nachylenia
połaci od 20o do 40o
3) dopuszcza się płaskie stropodachy,
4) pokrycie dachów czterospadowych w ciemnej kolorystyce (brązowe lub brązowoczerwone), ceramiczne lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem,
5) poddasza mogą być doświetlone za pomocą
lukarn lub okien połaciowych,
6) kolorystyka ścian zewnętrznych budynku
jasna z możliwością zastosowania ciemnych
detali
7) nie dopuszcza się stosowania blachy trapezowej, falistej oraz „sidingu” jako materiałów
wykończeniowych elewacji budynku,
8) należy zapewnić wydzielone i zadaszone
miejsca gromadzenia odpadów nawiązując
kolorystyką i formą konstrukcji przekrycia do
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elementów budynku wielorodzinnego takich
jak zadaszenie wejścia, balkonów oraz dachu,
6. Pozostałe zasady zagospodarowania terenu jak w rozdziale II.
§ 13.1. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod zieleń izolacyjną średniowysoką, oznaczoną na rysunku II zmiany planu
symbolem - ZI
2. Na terenie, o których mowa w ust. 1
dopuszcza się lokalizację:
1) ciągów pieszych;
2) sieci infrastruktury technicznej w tym oświetlenia ciągu pieszego i rowerowego;
3. Pozostałe zasady zagospodarowania terenu jak w rozdziale II
§ 14.1. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod użytki rolne, oznaczonego na
rysunku II zmiany planu symbolem RP – w tym
pod uprawy polowe i ogrodnicze.
2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
3. Na terenie o którym mowa w ust. 1
obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej .
4. Pozostałe zasady zagospodarowania terenu jak w rozdziale II
§ 15.1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 5KD jako teren
komunikacji drogowej – publicznej (droga
klasy „D”):
1) szerokość w liniach rozgraniczających – 15 m,
2) szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej – 5 m,
3) chodniki obustronne usytuowane bezpośrednio przy jezdni o szerokości min. 2 m.
4) pochylenie i konstrukcja urządzeń wzmacniających skarpy nasypów i wykopów korpusu
ziemnego powinny być ustalone na podstawie obliczeń ich stateczności,
2. W ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się:
1) zieleń trawiasta i krzewy ,
2) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej o charakterze lokalnym w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu;.
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3. Nie dopuszcza się sytuowania miejsc
postojowych w liniach rozgraniczających pasa
drogowego,
4. Prace projektowo-realizacyjne związane
z budową drogi należy poprzedzić opracowaniem ekspertyzy geologicznej w zakresie dokładnego rozpoznania warunków geologicznych
i hydrogeologicznych, możliwości ich zmian
oraz określenia parametrów geologiczno-inżynierskich stateczności zboczy i skarp
5. Pozostałe zasady zagospodarowania terenu jak w rozdziale II
§ 16.1. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod ciąg pieszy urządzony oznaczony na rysunku II zmiany planu symbolem - CP
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających – 4 m,
2) szerokość nawierzchni dla ruchu pieszego – 3 m,
3) pochylenie podłużne ciągu pieszego nie powinno przekraczać 6%. Przy większych pochyleniach należy stosować schody i pochylnie
4) należy zapewnić odwodnienie powierzchniowe nawierzchni ciągu pieszego,
5) zakaz wprowadzania wszelkiej zabudowy
kubaturowej.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznej:
1) teren ciągu pieszego musi posiadać nawierzchnię utwardzoną,
2) nawierzchnię ciągu schodów i pochylni wykonać z materiałów naturalnych (kamień,
drewno)
3) należy zapewnić oświetlenie ciągu pieszego,
4. Pozostałe zasady zagospodarowania terenu jak w rozdziale II
§ 17.1. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod ciąg pieszy oznaczony na rysunku II zmiany planu symbolem - KP
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających – 3 m,
2) szerokość nawierzchni utwardzonej dla ruchu
pieszego – 3 m,
3) pochylenie podłużne ciągu pieszego nie powinno przekraczać 6%. Przy większych pochyleniach należy stosować schody i pochylnie
4) należy zapewnić odwodnienie powierzchniowe nawierzchni ciągu pieszego,
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5) zakaz wprowadzania wszelkiej zabudowy
kubaturowej.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznej:
1) teren ciągu pieszego musi posiadać nawierzchnię utwardzoną,
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2) nawierzchnię ciągu schodów i pochylni wykonać z materiałów naturalnych(kamień,
drewno)
3) należy zapewnić oświetlenie ciągu pieszego,
4. Pozostałe zasady zagospodarowania terenu jak w rozdziale II

Rozdział 4.
USTALENIA KOŃCOWE
§ 18. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się na:
1) 30 % dla terenów oznaczonych symbolem MW
2) 10 % dla pozostałych terenów

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak
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Załącznik nr 1
do uchwały nr LIII/448/2010
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 22 września 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LIII/448/2010
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie: rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji zapisanych w zmiany Nr II miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego „Okrzei” na obszarze miasta
Sandomierz, zatwierdzonego Uchwałą Nr LII/404/2002 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 wrzeņnia
2002r ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Ņwiĉtokrzyskiego Nr 175, poz. 2185 i zmienioną uchwałą
Nr XII/103/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2007r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj.
Ņwiĉtokrzyskiego Nr 224 poz. 3234 inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
Na podstawie art. 17 pkt. 5 i art. 20 z dnia
27 marca 2003 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z 2003 r) o sposobie realizacji
zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy, rozstrzyga się zasady finansowania wymienionych inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy, będą pochodzić z budżetu Gminy oraz będą pozyskiwane w
ramach strukturalnych funduszy operacyjnych
i środków pomocowych. Realizacja inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona
będzie we współdziałaniu z innymi podmiotami
publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie Gminy, tak by optymalizować wydatki publiczne, np. przez budowę infrastruktury technicznej w trakcie budowy lub
przebudowy dróg, bądź innych inwestycji realizowanych na terenie objętym zmianą planu.
Jako główne zasady realizacji infrastruktury
technicznej, należącej do zadań własnych Gminy, przyjmuje się uwzględnienie interesu publicznego oraz rachunku ekonomicznego liczonego wielkością poniesionych nakładów na jednego mieszkańca, korzystającego z realizowanej
infrastruktury. Rozstrzygnięcie o sposobie reali-

zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, (art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) Lp. I. Zadania Sposób
realizacji Inwestor Sza S Szacunkowy koszt w zł
nazwa podstawa prawna 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Art. 14 ust. 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Uchwała Nr XXXIV/298/2009 Rady
Miasta w Sandomierzu z dnia 27 maja 2009r.
Umowa z Zespołem Autorskim Gmina Sandomierz 40.000 2. Wykup terenu pod realizację
zadania określonego w planie Ustawa z dnia
21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami
tereny prywatne Gmina Sandomierz Koszty
związane z wykupem gruntów określone zostały
w uchwalonym mpzp i I zmianie 3. Infrastruktura
techniczna - komunikacja - wodociągowa - kanalizacyjna - oświetlenie - gaz Ustawa z dnia
21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami
Sukcesywnie w zależności od przygotowań i
zagospodarowania terenu Gmina Sandomierz
dysponent sieci Koszty związane z realizacją
zadań w zakresie infrastruk-tury technicznej
określone zostały w uchwalonym mpzp i I zmianie Razem: 40 000
Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak
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UCHWAŁA NR LIII/449/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 22 września 2010 r.
zmieniająca uchwałĉ Nr XXII/184/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie
„uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz
w latach 2008–2012”
Na podstawie art. 7 ust. 1 , art. 21 ust. 2
pkt. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, miesz-

kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 Nr 31, poz. 266

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314
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z późn. zmn.) i art.30 ust.1, art. 40 ust. 1, ust.2
pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz.1591z późn. zmn.) Rada Miasta Sandomierza
uchwala, co następuje:
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nego budynku lub ujawnienia się innych wad
ograniczających przydatność lokalu .
2) Zmian w wysokości czynszu dokonuje się na
uzasadniony wniosek najemcy, na podstawie
protokółu potwierdzającego fakty uzasadniające obniżkę czynszu lub zwolnienie z zapłaty
czynszu.
3) Obniżenie wysokości czynszu, a także zwolnienie z zapłaty czynszu, udzielane jest na
czas istnienia wad ograniczających przydatność lokalu do umówionego użytku.

§ 1. W załączniku Nr 5 „zasady polityki
czynszowej oraz warunki obniżania czynszu”
uchwały Nr XXII/184/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie
„uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz w latach 2008–2012” dodaje się pkt. 3
w brzmieniu „Inne zmiany wysokości stawek
czynszu w czasie trwania najmu”:
1) Uznaje się za celowe dokonywanie zmian w
wysokości czynszu najmu poprzez obniżenie
wysokości czynszu lub zwolnienie z zapłaty
czynszu w czasie trwania stosunku najmu w
przypadku gdy : w sposób znamienny
zmniejszy się wartość użytkowa lokalu wskutek zmniejszenia się wyposażenia technicznego lokalu, pogorszenia się stanu technicz-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak
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UCHWAŁA NR LIII/450/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustalenia cen za przewóz osób ņrodkami komunikacji miejskiej
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 i art. 40
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591
z późn. zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z poźn.
zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

1) 1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a Ustala się cenę biletów okresowych
piętnastodniowych - normalny 34,00 zł.ulgowy 17,00 zł.”

§ 1. W uchwale Nr V/45/2003 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami
komunikacji miejskiej wprowadza się następujące zmiany:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak
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UCHWAŁA NR XXXIII/242/10
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym1) (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 121, poz. 844 ze
zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
13 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat w 2011r.(MP z 2010r
nr 51, poz. 688)
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Skalbmierz:
1) od gruntów:
a) a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na
sposób sklasyfikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,60 zł od 1 m²
powierzchni,
b) b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne, retencyjne lub elektrowni
wodnych – 4,04 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego –
0,10 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) a) mieszkalnych – 0,37 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich
10dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r.w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi(Dz. U. WE L 368 z 17.12.1992) 2) dyrektywy
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania
opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.
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b) b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,69 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
– 9,57 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 2,00 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) e) od pozostałych od 1 m² powierzchni użytkowej - w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizację pożytku publicznego- 6,88 zł.
- z wyłączeniem garaży dla których
ustala się - 4,68 zł – inne - 3,03 zł
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
§ 2. 1) Podatek jest płatny w czterech ratach
w terminach do dnia : 15 marca, 15 maja,
15 września i 15 listopada roku podatkowego.
2) Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz
spółki nie mające osobowości prawnej wpłacają należny podatek bez wezwania za poszczególne miesiące w terminie do 15 –tego
każdego miesiąca roku podatkowego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie na rok podatkowy 2011.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Włodzimierz Wiertek
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UCHWAŁA NR XXXIII/243/10
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40
ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 121 poz.
844 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych;
b) b) budynki, budowle i grunty lub ich części zajęte dla potrzeb jednostek zabezpieczających bezpieczeństwo i porządek publiczny z wyjątkiem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności
gospodarczej.
c) c) budynki mieszkalne lub ich części
związane z prowadzeniem gospodarstw
rolnych stanowiących własność, a także
będących w posiadaniu samoistnym lub
zależnym rolników.
d) grunty zajęte pod cmentarze grzebalne,
obiekty kultu religijnego i grunty pod tymi obiektami.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie
obejmują budynków i gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) a) budynki i grunty stanowiące własność
(współwłasność) gminy, o ile nie są we
władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej, o których
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania
opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2011.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Włodzimierz Wiertek
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UCHWAŁA NR XXXIII/244/10
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ņredniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
na obszarze Miasta i Gminy Skalbmierz na 2011r.
Na podstawie 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 gminnym1) (tekst jedno1)

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich
1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. U. WE L 368 z 17.12.1992r) 2)dyrektywy
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r.w sprawie pobierania
opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez

lity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn..
zmianami), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999) Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej-wydanie specjalne.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314
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z 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. nr 136, poz. 969 ze zm.) w związku
z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010.. w
sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2010 (M.P. nr 76,
poz. 960) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy
- Rada Miejska uchwala, co następuje;

2. Stawka podatku rolnego dla 1 ha przeliczeniowego gruntów w gospodarstwie rolnym
wynosi równowartość 2,5 q żyta co stanowi
85,00 zł
3. Stawka podatku rolnego dla 1 ha fizycznych
użytków rolnych o powierzchni nie przekraczającej 1 ha wynosi równowartość 5 q żyta,
co stanowi kwotę 170,00zł.

§ 1. 1. Średnią cenę skupu żyta dla celów podatku
rolnego określonego w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2010 r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2010r. (M.P. nr 76, poz 960) z dnia
26 października 2010 obniża się z kwoty 37,64 zł
do kwoty 34,00 zł za 1 q.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Włodzimierz Wiertek
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UCHWAŁA NR XXXIII/245/10
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia stawek podatku od ņrodków transportowych na 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8, 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
nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku
z art.10 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006r. nr 121 poz. 844 Z późn. zm.), Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r.
w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
11 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2011r. Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku
od środków transportowych na 2011r. zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych pojazdy mechaniczne należące
do gminy i jej jednostek organizacyjnych.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXI/179/09 Rady
Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 listopada
2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od
środków transportowych.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie na rok podatkowy
2011.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Włodzimierz Wiertek
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Załącznik do uchwały nr XXXIII/245/10
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 3 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/249/10
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalnoņci pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 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 o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873, z 2004 r. ze zm) Rada Miejska w Skalbmierzu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadza się konsultacje w przypadkach
przewidzianych ustawą oraz innych sprawach ważnych dla gminy Skalbmierz w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji pozarządowych i podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Celem konsultacji prowadzonych na zasadach i w trybie określonym niniejszą uchwałą
jest umożliwienie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wypowiedzenie się w
sprawach ważnych dla gminy Skalbmierz,
poznanie ich opinii oraz umożliwienie udziału
w tworzeniu prawa stanowionego przez organy gminy Skalbmierz w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. 1. W konsultacjach uczestniczą:
1) organizacje pozarządowe działające na
terenie gminy Skalbmierz w zakresie ich
statutowej działalności;
2) inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu
o zasady:
1) pomocniczości;
2) partnerstwa;
3) suwerenności;
4) efektywności;
5) uczciwej konkurencji;
6) jawności.
3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
a ich wynik nie wiąże organów gminy.

§ 3. 1. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje
Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionego podmiotu.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji nie
wiąże Burmistrza Miasta i Gminy przy podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu konsultacji.
3. Burmistrz przed rozpoczęciem konsultacji
określa w Zarządzeniu:
1) przedmiot konsultacji;
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
3) zasięg terytorialny konsultacji;
4) formę przeprowadzania konsultacji;
5) osobę odpowiedzialną za przygotowanie
i przeprowadzenie konsultacji.
§ 4. 1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji
mogą wystąpić organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Skalbmierz i inne
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ich statutowej działalności.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji musi
określać:
1) cel, jaki ma być osiągnięty w wyniku
prowadzonych konsultacji;
2) uzasadnienie przeprowadzania konsultacji;
3) termin i zasięg prowadzonych konsultacji;
4) formę zorganizowania konsultacji;
5) wskazywać osobę upoważnioną do kontaktów w imieniu wnioskodawcy z organami gminy.
3. Wniosek spełniający wymogi określone w
ust. 2 jest rozpatrywany przez Burmistrza
Miasta i Gminy w terminie 30 dni od daty jego złożenia.
4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji nie
spełniający wymogów zawartych w ust. 2
Burmistrz Miasta i Gminy zwraca bez rozpatrzenia, wskazując braki stanowiące podstawę zwrotu wniosku.
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§ 5. 1. Burmistrz Miasta i Gminy informuje osobę, o
której mowa w § 4 ust. 2 pkt 5 o sposobie załatwienia złożonego wniosku.
2. Informację, o której mowa w ust. 1 przekazuje się zainteresowanym w ciągu 7 dni od
dnia, którego przedmiotem było rozpatrzenie
wniosku.
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tacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczesnych technik informatycznych.
§ 7. 1. Informację o wynikach konsultacji przedstawia się Radzie Miejskiej w Skalbmierzu.
2. Wyniki konsultacji podaje się do wiadomości
na stronie internetowej Gminy nie później, niż
w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

§ 6. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w
jednej z następujących form:
1) imiennej bądź anonimowej pisemnej ankiety;
2) spotkań;
3) powoływania zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego;
4) umieszczania projektów aktów prawa
miejscowego na stronach BIP.
2. Dopuszcza się także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsul-

§ 8. Konsultacje społeczne uważa się za
ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Włodzimierz Wiertek
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UCHWAŁA NR LII/227/10
RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 12 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm./ oraz art.211 i art.212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych
/Dz. U z 2009r Nr 157, poz.1240/. Rada Gminy
w Dwikozach uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu
gminy o kwotę 650.114,60 zł.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 540.522,00 zł
Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 540.522,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 540.522,00 zł.
Dział 750 Administracja publiczna 953,00 zł
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne 953,00 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 953,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem 102.277,00 zł
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
102.277,00 zł
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych 102.277,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna 6.362,60 zł
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6.362,60 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 6.362,60 zł
§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu
gminy o kwotę 196.289,78 zł.
Dział 600 Transport i łączność 196.289,78 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
196.289,78 zł
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§ 6338 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (gmin, związków gmin)
196.289,78 zł
§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu
gminy o kwotę 1.257.929,67 zł.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 587.622,00 zł
Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 562.622,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
469.610,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
70.912,00 zł
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych 22.100,00 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność 25.000,00 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność 34.500,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 34.500,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29.500,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 25.147,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 23.147.00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
13.947,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.500,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.700,00 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność 2.000,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna 30.953,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin /miast i miast na
prawach powiatu/ 30.000,00 zł
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30.000,00 zł
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne 953,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
122,43 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 19,87 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 810,70 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 50.000,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
50.000,00 zł
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
50.000,00 zł

Poz. 3336

Dział 757 Obsługa długu publicznego 25.000,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego 25.000,00 zł
§ 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz od
innych instrumentów finansowych, związanych
z obsługa długu krajowego 25.000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie 337.985,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3.150,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.150,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola 19.535,00 zł
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.086,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
15.529,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
2.513,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 407,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
3.300,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki 3.300,00 zł
Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 312.000,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 312.000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna 21.700,00 zł
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 21.700,00 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne 21.700,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 14.863,30 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność 14.863,30 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 14.115,68 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 747,62 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34.459,37 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
34.459,37 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 34.459,37 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 95.700,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby 95.700,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 80.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.000,00 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.700,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000,00 zł
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§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu
gminy o kwotę 804.104,85 zł.
Dział 600 Transport i łączność 452.360,55 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 452.360,55 zł
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 196.289,78 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 256.070,77 zł
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§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników
14.115,68 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników
747,62 zł
§ 5. Dokonuje się zmian limitów wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2010-2012.
Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 6.947,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.947,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 6.947,00 zł

§ 6. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2010 r.
Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dział 758 Różne rozliczenia 12.434,00 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 12.434,00 zł
§ 4810 Rezerwy 12.434,00 zł

§ 7. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Dział 801 Oświata i wychowanie 317.500,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 312.000,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 312.000,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
5.500,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.500,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 14.863,30 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność 14.863,30 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach:
Józef Skobel
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Załącznik nr 1
do uchwały nr LII/227/10
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 12 października 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LII/227/10
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 12 października 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr LII/227/10
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 12 października 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/215/10
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Gnojno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tj. Dz. U.
z 2002 r. nr 113, poz. 984 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1
i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008
roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze zm.), Rada Gminy
Gnojno uchwala, co następuje:

2) § 81 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Kadencja Wójta rozpoczyna się
w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy
i upływa z dniem upływu kadencji Rady
Gminy.”
3) § 94 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Stosunek pracy ze Skarbnikiem nawiązuje Wójt na podstawie uchwały Rady
o powołaniu skarbnika. Nawiązanie stosunku
pracy następuje w formie pisemnego dokumentu.”
4) W wykazie jednostek organizacyjnych Gminy
Gnojno, stanowiącym załącznik nr 2 do Statutu Gminy, pod pozycją nr 11 dodaje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Gnojnie.

§ 1. W Statucie Gminy Gnojno, stanowiącym załącznik do uchwały nr VII/44/2003 Rady
Gminy w Gnojnie z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gnojno,
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 39 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Wniosek o głosowanie bez dyskusji
nie może dotyczyć: uchwały budżetowej,
uchwał stanowiących prawo miejscowe,
w tym Statutu oraz odwołania Skarbnika
Gminy, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marcin Dziewit
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UCHWAŁA NR XLVI/217/10
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie oraz zmiany statutu Gminnej
Biblioteki Publicznej w Gnojnie w czĉņci dotyczącej działalnoņci i lokalizacji filii w Gorzakwi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591
ze zm.), art. 11 ust. 1 i 3 oraz art. 13 ust. 1 i 4
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. z 1997 r. nr 85, poz. 539 ze zm.), w związku z uchwałą nr XLI/190/10 Rady Gminy Gnojno
z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zamiaru
likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gnojnie oraz po zasięgnięciu opinii Woje-

wódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach, Rada Gminy Gnojno uchwala, co
następuje:
§ 1.1. Z dniem 30 listopada 2010 r. likwiduje się filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie zlokalizowaną w Gorzakwi.
2. Zasoby biblioteczne zlikwidowanej filii
przekazuje się Gminnej Bibliotece Publicznej
w Gnojnie.
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§ 2. Dokonuje się zmiany § 15 statutu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie, nadanego uchwałą nr XXXIV/171/06 Rady Gminy
w Gnojnie z dnia 20 czerwca 2006 r., który
otrzymuje następujące brzmienie:
„Biblioteka prowadzi: wypożyczalnię, czytelnię, Filie Biblioteczne w Balicach i Raczycach
oraz inne formy udostępniania zbiorów.”

Poz. 3338,3339

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą obowiązująca od dnia 30 listopada 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marcin Dziewit

3338

3339
3339

UCHWAŁA NR XLII/370/2010
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 12 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
Dział
750

Rozdział

§

75023
4210

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) Rada Gminy w Lipniku uchwala,
co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan wydatków:

Treņć
Administracja publiczna
Urzędy gmin
Zakup materiałów i wyposażenia
Ogółem wydatki

Zwiĉkszenia

Zmniejszenia
1 275 zł
1 275 zł
1 275 zł
1 275 zł

Zwiĉkszenia
1 275 zł
1 275 zł
1 275 zł
1 275 zł

Zmniejszenia

§ 2. Zwiększa się plan wydatków:
Dział
854

Rozdział

§

85415
3260

Treņć
Edukacja opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Inne formy pomocy dla uczniów
Ogółem wydatki

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Gminy:
Stanisława Mierzwa

3339

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314

– 25848 –

Poz. 3340

3340
3340

UCHWAŁA NR XLII/371/2010
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 12 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
Dział
801

Rozdział
80101

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) Rada Gminy w Lipniku uchwala,
co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan wydatków:

§

Treņć
Zwiĉkszenia
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6050 - Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Lipniku polegająca na zabudowie
dźwigu platformowego na działce nr ewid. 353 w miejscowości Lipnik
Ogólem wydatki

Zmniejszenia
2 743 zł
2 743 zł
2 743 zł
2 743 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków:
Dział
801

Rozdział

§

80106
4300

Treņć
Oņwiata i wychowanie
Inne formy wychowania przedszkolnego
Zakup usług pozostałych
Ogólem wydatki

Zwiĉkszenia
2 743 zł
2 743 zł
2 743 zł
2 743 zł

Zmniejszenia

§ 3. Załącznik Nr 3a pod nazwą „Zadania
inwestycyjne roczne w 2010 r.” do Uchwały
Nr XXXV/277/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia
29 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami,
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Stanisława Mierzwa

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314

– 25849 –

Poz. 3340

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/371/2010
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 12 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314

– 25850 –

Poz. 3340

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314

– 25851 –

Poz. 3340,3341

3340

3341
3341

UCHWAŁA NR XLII / 372 / 2010
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 12 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 ust. 1
pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2,
art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3,
art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3,

art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan wydatków

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314
Dział
720

Rozdział

Paragraf

72095
6057
Ogółem

– 25852 –

Poz. 3341

Treņć
Zmniejszenia Zwiĉkszenia
Informatyka
3.500 zł
Pozostała działalność
3.500 zł
Wydatki inwstycyjne jednostek budżetowych:
- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Woje3.500 zł
wództwa Świetokrzyskiego w latach 2010-2011”.
3.500 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków
Dział
720

Rozdział

Paragraf

72095
6059

Treņć
Zmniejszenia
Informatyka
Pozostała działalność
Wydatki inwstycyjne jednostek budżetowych:
- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świetokrzyskiego w latach 2010-2011”.

Zwiĉkszenia
3.500 zł
3.500 zł
3.500 zł
3.500 zł

§ 3. W Uchwale Nr XXXV/277/2009 Rady
Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na
2010 rok, z późniejszymi zmianami, wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 3 dodaje się lit. b) w brzmieniu:
b) wydatki bieżące 48.713 zł
zgodnie z załączniem 4b, pod nazwą
„Wydatki bieżące na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych
źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2010 r”.
§ 4. Wprowadza się Załącznik Nr 4b pod
nazwą „Wydatki bieżące na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 r., do
Uchwały Nr XXXV/277/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2010 rok

z późniejszymi zmianami, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 4 pod nazwą „Wydatki na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2010 r., do Uchwały Nr XXXV/277/2009
Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009
roku z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.
§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Stanisława Mierzwa

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314

– 25853 –

Poz. 3341

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLII / 372 / 2010
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 12 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314

– 25854 –

Poz. 3341,3342

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII / 372 / 2010
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 12 października 2010 r.

3341

3342
3342

UCHWAŁA NR XLII / 373 / 2010
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 12 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 211, art. 212 ust. 1
pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2,
art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3,
art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3,
Dział

Rozdział

Paragraf

756
75615
0310
Ogółem:

art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada
Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów

Treņć
Zmniejszenia Zwiĉkszenia
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowoņci pawnej oraz wydatki
29 341 zł
zwiazane z ich poborem.
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnorawnych, podatków i opłat lokalnych od osób praw29 341 zł
nych i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
29 341 zł
29 341 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314

– 25855 –

Poz. 3342,3343

§ 2. Zwiększa się plan dochodów
Dział

Rozdział

Paragraf

756
75615
0910
75618
0480

Treņć
Zmniejszenia
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci pawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnorawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwiĉkszenia
40 401 zł
29 341 zł
29 341 zł
11 060 zł
11 060 zł
40 401 zł

Ogółem:

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków
Dział
751

Rozdział

Paragraf

75101
4120
Ogółem:

Treņć
Zmniejszenia Zwiĉkszenia
Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
20 zł
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
20 zł
ochrony prawa
Składki na Fundusz Pracy
20 zł
20 zł

§ 4. Zwiększa się plan wydatków
Dział
751

Rozdział

Paragraf

75101
4170
851
85154
4210
4410

Treņć
Zmniejszenia
Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa.
Wynagrodzenia bezosobowe
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup materiałów i wyposażenia
Podróże służbowe krajowe

Zwiĉkszenia

Ogółem:

20 zł
20 zł
20 zł
11 060 zł
11 060 zł
10 160 zł
900 zł
11 080 zł

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Lipnik

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Gminy:
Stanisława Mierzwa

3342

3343
3343

UCHWAŁA NR XLII / 374 / 2010
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 12 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 211, art. 212 ust. 1
pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2,
art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3,
art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3,

art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada
Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan wydatków

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314
Dział
921

Rozdział

Paragraf

92109
4270
926
92605
6050

– 25856 –

Poz. 3343

Treņć
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zakup usług remontowych
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
-zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu w Lipniku montaż urzadzeń do zabawy sołectwo Lipnik

Ogółem:

Zmniejszenia Zwiekszenia
3.700 zł
3.700 zł
3.700 zł
11.586 zł
11.586 zł
11.586 zł
15 286 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków
Dział
921

Rozdział

Paragraf

92109
4210
926
92605
4210
4300

Treņć
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zakup materiałów i wyposażenia
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zakup materiałów i wyposażenia
(dotyczy sołectwa Lipnik )
Zakup usług pozostałych
(dotyczy sołectwa Lipnik )

Ogółem:

Zmniejszenia

Zwiĉkszenia
3.700 zł
3.700 zł
3.700 zł
11. 586 zł
11.586 zł
10.186 zł
1.400 zł
15 286 zł

§ 3. Załącznik Nr 3a pod nazwą „Zadania
inwestycyjne roczne w 2010 r.” do Uchwały
Nr XXXV/ 277/ 2009 Rady Gminy w Lipniku
z dnia 29 grudnia 2009 roku z późnieszymi
zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 4. Załącznik Nr 13 pod nazwą „Zadania
jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r”. do Uchwały Nr XXXV / 277 / 2009
Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009
roku z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Gminy:
Stanisława Mierzwa

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314

– 25857 –

Poz. 3343

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLII / 374 / 2010
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 12 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314

– 25858 –

Poz. 3343

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314

– 25859 –

Poz. 3343

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314

– 25860 –

Poz. 3343

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII / 374 / 2010
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 12 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314

– 25861 –

Poz. 3343,3344

3343

3344
3344

UCHWAŁA NR XLII/375/2010
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 12 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 ust. 1
pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2,
art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3,
art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3,

art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan wydatków:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314
Dział
852

Rozdział

Paragraf

85202
4330

– 25862 –

Poz. 3344,3345

Treņć
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejszenie Zwiĉkszenie
13.769 zł
13.769 zł

Ogółem

13.769 zł
13.769 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków:
Dział
852

Rozdział

Paragraf

85219
4010
4110
4120

Treņć
Pomoc społeczna
Ośrodki Pomocy Społecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki FP

Zmniejszenie

Ogółem

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

Zwiĉkszenie
13.769 zł
13.769 zł
11.500 zł
2.000 zł
269 zł
13.769 zł

§ 5. Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Gminy:
Stanisława Mierzwa

3344

3345
3345

UCHWAŁA NR XLVI/253/2010
RADY GMINY MICHAŁÓW
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 roku ze zmianami), art. 211 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:
§ 1. Na podstawie Uchwały Nr 57/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 października 2010 uchyla się
Uchwałę Rady Gminy Michałów Nr XLV/250/2010
Rady Gminy Michałów z dnia 22 września 2010
roku w całości.
§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy
o kwotę 344 607,97 zł w tym:
Dział 600 rozdział 60078 § 2030 o kwotę 88 445 zł
Dział 700 rozdział 70005 § 0830 o kwotę 20 000 zł
Dział 756 rozdział 75618 § 0480 o kwotę 9 307,97 zł
Dział 756 rozdział 75618 § 0690 o kwotę 63 zł
Dział 756 rozdział 75618 § 0740 o kwotę 42 zł
Dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 200 000 zł
Dział 852 rozdział 85295 § 2023 o kwotę 16 775 zł
Dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 9 975 zł

§ 3. Zmiejsza się dochody budżetu gminy
o kwotę 88 445 zł w tym:
Dział 600 rozdział 60016 § 6290 o kwotę 88 445 zł
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy
o kwotę 212 400,26 zł w tym:
Dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 120 000 zł
na realizacje zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi w Sadkówce”
Dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 63 000 zł
na realizację zadań inwestycyjnych:
„Asfaltowanie drogi w Tomaszowie przez
wieś” 300 m
„Asfaltowanie drogi we Wrocieryżu „Lelów” 300 m
„Asfaltowanie parkingu we Wocieryżu” /1600 m 2/
„Asfaltowanie drogi w Zagajowie" nr działki 198,
450 m
„Asfaltowanie drogi w Michałów Kwietniówka”
nr działki 1573, 100 m
„Asfaltowanie
drogi
Michałów
łąki”
nr działki 150, 200 m
„Asfaltowanie drogi w Jelczy Małej przez
wieś” 250 m
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„Asfaltowanie drogi w Węchadłowie nr 381 i 345
- 200 m
„Asfaltowanie parkingu w Pawłowicach przy
świetlicy
Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 20 000 zł
na realizacje zadania inwestycyjnego „Szkolny
plac zabaw w Michałowie
Dział 852 rozdział 85212 § 4010 o kwotę 1 000 zł
Dział 852 rozdział 85212 § 4040 o kwotę 2 500 zł
Dział 852 rozdział 85212 § 4120 o kwotę 400 zł
Dział 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę 5 500 zł
Dział 852 rozdział 85295 § 4303 o kwotę 0,26 zł
§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu gminy
o kwotę 468 563,23 zł w tym:
Dział 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę 63 000 zł
na remont drogi we Wrocieryżu
Dział 600 rozdział 60078 § 4270 o kwotę 118 000 zł
na remont drogi w Sadkówce
Dział 700 rozdział 70005 § 4210 o kwotę 20 105 zł
Dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 60 000 zł
Dział 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 160 000 zł
na zadanie
„Remont budynku szkoły w Sędowicach - wymiana stolarki okiennej”

Poz. 3345

Dział 851 rozdział 85154 § 4170 o kwotę 1 200 zł
Dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 4107,97 zł
Dział 851 rozdział 85154 § 4270 o kwotę 4 000 zł
Dział 852 rozdział 85212 § 4700 o kwotę 300 zł
Dział 852 rozdział 85212 § 4210 o kwotę 3 600 zł
Dział 852 rozdział 85219 § 4300 o kwotę 500 zł
Dział 852 rozdział 85219 § 4210 o kwotę 5 000 zł
Dział 852 rozdział 85295 § 4173 o kwotę 13 207,76 zł
Dział 852 rozdział 85295 § 4113 o kwotę 3 241,40 zł
Dział 852 rozdział 85295 § 4123 o kwotę 326,10 zł
Dział 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę 11 975 zł
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Michałów:
Zygmunt Mika
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVI/253/2010
Rady Gminy Michałów
z dnia 19 października 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVI/253/2010
Rady Gminy Michałów
z dnia 19 października 2010 r.
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Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVI/253/2010
Rady Gminy Michałów
z dnia 19 października 2010 r.
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Plan finansowy na zadania zlecone wydatki

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVI/253/2010
Rady Gminy Michałów
z dnia 19 października 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/257/2010
RADY GMINY MICHAŁÓW
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

2. W planie finansowym o którym mowa w
§ 1 zmniejsza się o kwotę 1 600,00 zł Zadanie II
„Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie”
- pkt 4 – o kwotę 200 zł
Zadanie III „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych”
pkt. 2 o kwotę 100 zł
pkt 3 o kwotę 100 zł
pkt 4 o kwotę 1 200 zł

§ 1. Do planu finansowego środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok stanowiącego załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/214/2010 Rady Gminy
Michałów z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
wprowadza się kwotę 9 307,97 w związku z większymi wydatkami w dziale 851 rozdział 85154.
§ 2.1. W planie finansowym o którym mowa w § 1 zwiększa się o kwotę 10 907,97 zł zadanie II - „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie”
- pkt. 2 o kwotę 9 507,97zł
- pkt 6 o kwotę 1400 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Michałów:
Zygmunt Mika
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UCHWAŁA NR XXXV/299/2010
RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA
z dnia 16 września 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Kostomłoty Pierwsze gm. Miedziana Góra
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
ze zmianami) oraz art. 18 ust. 1a ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz.2086 ze zmianami), zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Miedziana Góra
Nr XXVIII/231/09 z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wytycznych nadawania

nazw ulicom i placom, Rada Gminy Miedziana
Góra, uchwala co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę: ulica Stawowa drodze wewnętrznej, którą tworzą dziełki oznaczone w ewidencji gruntów obrebu Kostomłoty
Pierwsze numerami: 564/12, 564/13 i nr 565/23.
1. W załączeniu lokalizacja - fragment mapy
topograficznej w skali 1:10 000.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

skiego w wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w DzienUrzędowym Województwa Świętokrzy-

Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Szustak

niku

Załącznik do uchwały nr XXXV/299/2010
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 16 września 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXVI/322/10
RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie w sprawie okreņlenia 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
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, 0poz. 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,
poz.1759; z 2005 r. N 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. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,poz. 420, Nr 157, poz.
1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 106, poz. 675) w związku z 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 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203,
Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298,
Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, 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, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego zwanych dalej „konsultacjami”.
§ 2.1. Konsultacje przeprowadza się w celu
poznania opinii podmiotów, o których mowa
w § 1, w sprawie poddanej konsultacji.
2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla
organów gminy.
3. Konsultacje uważa się za ważne bez
względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone
w sposób określony w niniejszej uchwale.

§ 3.1. Projekty aktów prawa miejscowego
pod konsultacje poddaje Wójt Gminy Miedziana
Góra przed przekazaniem projektu Radzie Gminy.
2. Informacja o przeprowadzaniu konsultacji powinna zawierać:
1) przedmiot konsultacji;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
3. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczane jest w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedziana Góra, w terminie nie krótszym niż
7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji.
§ 4. Konsultacje mogą być prowadzone w
jednej z niżej podanych form:
1. zgłaszanie uwag i opinii na piśmie, bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
2. spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Miedziana Góra, z których sporządza się protokół.
3. innych wybranych przez organizacje.
§ 5.1. Konsultacje prowadzone z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie odbywają się w terminie podanym w ogłoszeniu o konsultacjach, nie krótszym
niż 7 dni od daty zamieszczenia informacji
o przeprowadzaniu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Nieprzedstawienie opinii w terminie,
o którym mowa w ust. 1, oznacza rezygnację
z prawa do jej wyrażenia.
3. Warunkiem udziału w konsultacjach jest
podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko
osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
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4. Opinie i uwagi organizacji niezawierające danych, o których mowa w ust. 4 lub złożone
po terminie zakończenia konsultacji podanym w
ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w toku
procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem aktu prawa miejscowego.

4. Wyniki konsultacji mogą być opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 6.1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedziana Góra.

2. Po zakończeniu konsultacji protokoły i
dokumenty przedstawiane są Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Szustak

3. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w §. 1.
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UCHWAŁA NR XXXV/56/10
RADY GMINY PIERZCHNICA
z dnia 14 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9
lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 166 ust.1, art. 184
ust. 1, pkt 7,10 lit.a i b ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku
z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust.1, ust.2
pkt 1,3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2,
art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/2/10 Rady Gminy
Pierzchnica z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na rok
2010 zmienionej uchwałą Nr XXX/11/10 z dnia
15 marca 2010r. , Nr XXXI/20/10 z dnia 26 kwietnia 2010r., Nr XXXII/27/10 z dnia 21 czerwca
2010r., Nr XXXIII/39/10 z dnia 9 sierpnia 2010r.
dokonuje się zmian:
1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
w wysokości 4 515 988zł (zgodnie z załącznikami nr 4, 4a i 4b) z tego:
a) wydatki majątkowe 4 272 771zł
b) wydatki bieżące 243 217zł”

2) w § 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie
2 103 337 zł.”
3) w § 10 pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2
103 337zł."
4) zmiany w załącznikach dochody i wydatki
budżetu określa załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały,
5) załącznik Nr 3 limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach 2010-2012
otrzymuje brzmienie określone załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały,
6) załącznik Nr 3a zadania inwestycyjne roczne
w 2010r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
7) załącznik Nr 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
8) załącznik Nr 4a wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok otrzymuje
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brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady:
Artur Kułagowski
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXV/56/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 14 października 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXV/56/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 14 października 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXV/56/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 14 października 2010 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXV/56/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 14 października 2010 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXV/56/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 14 października 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/185/10
RADY GMINY W SADOWIU
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ņredniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Dz. U. Nr 175,
poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.
1337; z 2007r. Nr 48, poz.327 , Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218); z 2008r. 180, poz. 1111,
Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157,
poz.1241; z 2010 r. Nr 28,poz.142 i 146, Nr 106,
poz.675, oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412,
Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825,; z 2007 r.
Nr 109, poz.747 z 2008 r. Dz. U. Nr 116,poz.730,
Nr 237, poz. 1655; z 2009r. Nr 56, poz. 458;
z 2010r. Nr 96, poz.620) Rada Gminy w Sadowiu
uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2009 na obszarze Gminy Sadowie ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w
sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2010 r.(M.P. Nr 76,
poz.960) z kwoty 37,64 zł za 1 q do kwoty 34,10 zł
za 1 q.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy w Sadowiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady:
Marek Rzepka

3350

3351
3351

WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KIELCACH
z dnia 16 września 2010 r.
Sygn. akt II SA/Ke 449/10
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Detka (spr.)
Sędziowie: Sędzia WSA Dorota Chobian, Sędzia
WSA Sylwester Miziołek
Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Monika
Zielińska

nr XXIII/126/05 w przedmiocie określenia długości oraz ceny przyłączy wodociągowych
I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w całości;
II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia
się wyroku;

po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w
dniu 16 września 2010 roku sprawy ze skargi
Prokuratora Rejonowego w Pińczowie, Ośrodek
Zamiejscowy w Kazimierzy Wielkiej na uchwałę
Rady Gminy w Bejscach z dnia 28 grudnia 2005r.

/Podpisy: Sędzia WSA Renata Detka, Sędzia
WSA Dorota Chobian, Sędzia WSA Sylwester
Mizołek/
Wyrok z dnia 16 września 2010r. sygn. akt
II SA/Ke 449/10 jest prawomocny od dnia
28 października 2010r.
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce,
Nr 47124044161111000049541542 Dziennik w Internecie – http://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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