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UCHWAŁA NR XLI/48/2010
RADY POWIATU W KOŃSKICH
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia zasad zbycia, oddania w dzierŊawĉ, najem, uŊytkowanie lub uŊyczenie aktywów
trwałych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Radĉ Powiatu
w Końskich
Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz.
849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181,
poz. 1290; z 2008 r. Dz. U. nr 171, poz. 1056,
Nr234, poz. 1570; z 2009 r. Dz. U. nr 19, poz. 100,
Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz.
1241, Nr 219, poz. 1707; z 2010 r. Dz. U. Nr 96,
poz. 620, Nr 107, poz. 679) Rada Powiatu w Końskich uchwala co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Radzie - rozumie się przez to Radę Powiatu w
Końskich;
2) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Powiatu w Końskich;
3) Zakładzie - rozumie się przez to samodzielny
publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez Radę;
4) radzie społecznej - rozumie się przez to radę
społeczną działającą przy Zakładzie;
5) aktywach trwałych - rozumie się przez to
aktywa trwałe w rozumieniu przepisów o rachunkowoņci.
§ 2.1. Zakład zbywa, oddaje w dzierżawę,
najem, użytkowanie lub użyczenie aktywa trwałe
zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki.
2. Podstawą do podjęcia decyzji o zbyciu,
oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie lub
użyczenie jest sporządzona przez Zakład pisemna ocena techniczna i ekonomiczna aktywów
trwałych.

3. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem,
użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych
nie może ograniczać możliwoņci realizacji zadań
statutowych Zakładu oraz wpływać negatywnie
na warunki i jakoņć udzielania ņwiadczeń zdrowotnych, a także prowadzić do naruszenia przepisów art. 1 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
§ 3. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem,
użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych nie
może być dokonane na rzecz:
1) osób pełniących funkcje kierownicze w Zakładzie;
2) osób trzecich pozostających w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z osobami,
o których mowa w pkt 1.
§ 4.1. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem,
użytkowanie lub użyczenie na rzecz jednego
podmiotu:
1) aktywu trwałego o wartoņci równej lub przekraczającej 10 000 zł;
2) częņci nieruchomoņci o powierzchni równej
lub przekraczającej 50 m2 - wymaga każdorazowo zgody Rady.
2. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem,
użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych, o
których mowa w ust. 1, następuje w trybie przetargu, z zastrzeżeniem ust. 3.
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3. Rada, w uzasadnionych przypadkach,
może wyrazić zgodę na zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, w trybie bezprzetargowym.
§ 5.1. Postępowanie w sprawie wyrażenia
zgody Rady na zbycie, oddanie w dzierżawę,
najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów
trwałych prowadzone jest na wniosek kierownika Zakładu.
2. Kierownik Zakładu składa wniosek do
Rady za poņrednictwem Zarządu, który bada
jego kompletnoņć. W przypadku braków we
wniosku, Zarząd wzywa do jego uzupełnienia w
nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania. Nieuzupełniony wniosek
pozostaje bez rozpatrzenia.
3. Wniosek zawiera:
1) nazwę i przeznaczenie proponowanych do
zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz
uzasadnienie celowoņci takiego działania;
2) wskazanie wartoņci proponowanych do zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych, a w
przypadku nieruchomoņci wskazanie ich powierzchni;
3) ocenę, o której mowa w § 2 ust. 2;
4) wskazanie okresu, na jaki planowane jest
oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie
lub użyczenie aktywów trwałych;
5) oņwiadczenie kierownika Zakładu, że zbycie,
oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie
lub użyczenie aktywów trwałych nie ograniczy dostępnoņci udzielanych ņwiadczeń
zdrowotnych oraz nie obniży ich jakoņci;
6) oņwiadczenie kierownika Zakładu o niewystępowaniu okolicznoņci, o których mowa w
art. 1 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej.
4. W przypadku wystąpienia przez Zakład
do Rady o wyrażenie zgody na zbycie, oddanie
w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie
aktywów trwałych, o których mowa w § 4 ust. 1
w trybie bezprzetargowym wniosek dodatkowo
zawiera:
1) wskazanie okolicznoņci uzasadniających zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych w trybie
bezprzetargowym;
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2) wskazanie podmiotu, na rzecz którego ma
nastąpić zbycie, oddanie w dzierżawę, najem,
użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych
w trybie bezprzetargowym.
5. Do wniosku dołącza się:
1) uchwałę rady społecznej opiniującą pozytywnie zbycie, oddanie w dzierżawę, najem,
użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych;
2) projekt umowy - w przypadku oddania aktywów trwałych w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie.
§ 6. Kierownik Zakładu zobowiązany jest
pisemnie poinformować Radę o podmiocie, z
którym Zakład zawarł umowę zbycia, dzierżawy,
najmu, użytkowania lub użyczenia aktywów
trwałych po przeprowadzeniu postępowania
przetargowego, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
§ 7.1. Umowę zbycia, dzierżawy, najmu,
użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych
sporządza się pod rygorem nieważnoņci w formie pisemnej.
2. W umowie dzierżawy, najmu, użytkowania i użyczenia aktywów trwałych należy w
szczególnoņci:
1) okreņlić czas, na który umowa zastała zawarta;
2) okreņlić wysokoņć, formę i termin płatnoņci
oraz zasady waloryzacji czynszu przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze
obwieszczeń, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, z wyłączeniem umowy użyczenia;
3) okreņlić zasady rozliczania kosztów eksploatacyjnych, w szczególnoņci: energii elektrycznej, ciepła, wody, gazu, usuwania odpadów,
kanalizacji, telefonów, podatku od nieruchomoņci;
4) okreņlić sposób korzystania z przedmiotu
umowy odpowiadający jego właņciwoņciom i
przeznaczeniu;
5) zastrzec, iż dzierżawca, najemca, użytkownik,
biorący do używania mogą wprowadzać
ulepszenia i zmiany w przedmiocie umowy
tylko za pisemną zgodą Zakładu;
6) zastrzec, iż dzierżawca, najemca, użytkownik
lub biorący do używania nie mogą bez pisemnej zgody Zakładu podnajmować przedmiotu umowy ani oddawać go do bezpłatnego używania osobie trzeciej;
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7) ustalić okres i warunki wypowiedzenia umowy, a także rozwiązania umowy bez wypowiedzenia;
8) okreņlić, w jakim stanie przedmiot umowy
powinien zostać zwrócony po zakończeniu
dzierżawy, najmu, użytkowania lub użyczenia;
9) okreņlić zasady rozliczania nakładów poniesionych w czasie trwania umowy;
10) okreņlić zasady kontroli przedmiotu umowy.
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4. Umowa na oddanie w dzierżawę, najem,
użytkowanie lub użyczenie może być zawarta na
czas oznaczony, nie dłuższy niż trzy lata.
5. W przypadku, gdy umowa, o której mowa w ust. 4, ma być zawarta z tym samym podmiotem na kolejny okres, wymagana jest zgoda
Rady na zasadach okreņlonych w uchwale.
§ 9.1. Umowy najmu, dzierżawy, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych zawarte
przed dniem wejņcia w życie niniejszej uchwały
zachowują swoją ważnoņć.

§ 8.1. Kierownik Zakładu przekazuje Radzie
raz na pół roku informację o zbyciu, oddaniu w
dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie na
rzecz jednego podmiotu:
1) aktywów trwałych o wartoņci poniżej 10 000 zł;
2) częņci nieruchomoņci o powierzchni poniżej
50 m2.

2. Do postępowań w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie, oddanie w dzierżawę, najem,
użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych,
wszczętych przed dniem wejņcia w życie uchwały, stosuje się dotychczasowe przepisy.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę i wartoņć zbytych, oddanych w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych, a w przypadku nieruchomoņci wskazanie jej powierzchni;
2) zastosowany tryb postępowania przy zbyciu,
oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie
lub użyczenie aktywów trwałych;
3) wskazanie podmiotu, na rzecz którego nastąpiło zbycie, oddanie w dzierżawę, najem,
użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych;
4) wskazanie okresu, na jaki oddano w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywa trwałe.

§ 10. Zobowiązuje się kierownika Zakładu
do corocznego przedkładania Radzie w terminie
do 31 marca każdego roku informacji z zawartych w roku poprzednim, umów najmu, dzierżawy, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych wraz z okreņleniem wielkoņci
przychodów z tego tytułu.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się do
wykonania kierownikowi Zakładu.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu:
Helena Obara

3. Informację, o której mowa w ust. 1, kierownik Zakładu składa Radzie w terminie jednego miesiąca następującego po zakończeniu każdego półrocza kalendarzowego.
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UCHWAŁA NR XLI/50/2010
RADY POWIATU W KOŃSKICH
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w budŊecie Powiatu Koneckiego na 2010r.
Na podstawie art. 12 pkt 5 , art. 55 ust 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 200, poz.
1688; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz.

1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111;
Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753, z 2010
Nr 28 poz.142,146, Nr 106 poz.675), art. 166,
art. 184 ust.1 pkt.7,8, pkt.10 lit.a ustawy z dnia
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30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; Nr 169, poz.
1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708;
Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218; Nr 187, poz. 1381;
Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560;
Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz.
984; z 2008r. Nr 180, poz.1112; Nr 209, poz.1317;
Nr 216, poz. 1370; Nr 227, poz. 1505; z 2009 r.
Nr 19, poz.100; Nr 62 poz.504; Nr 72 poz.619;
Nr 79 poz.666) oraz w związku z art. 211, 233 pkt. 3,
art.237 ust.2 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, z 2010 Nr 28 poz.146, Nr 123 poz.835)
Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu polegających na:
1) zmniejszeniu dochodów o kwotę 431 935 zł.,
w tym:
a) z tytułu pomocy finansowej od innych
jednostek samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 431 873 zł.,
b) z tytułu dochodów zrealizowanych przez
podległą jednostkę budżetową w kwocie
62 zł.
2) zwiększeniu dochodów o kwotę 94 738 zł., w
tym:
a) z tytułu uzyskania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 200 zł.,
b) z tytułu zwiększenia częņci oņwiatowej
subwencji ogólnej o kwotę 25 000 zł.,
c) z tytułu uzyskania ņrodków na realizację
projektu w kwocie 14 836 zł.,
d) z tytułu uzyskania pomocy finansowej od
Gminy Końskie na realizację zadań bieżących w kwocie 5 000 zł.,
e) z tytułu uzyskania dotacji celowych od
innych powiatów na realizację zadań bieżących w kwocie 12 000 zł.
f) z tytułu uzyskania dochodów przez jednostki budżetowe w kwocie 19 702 zł.,
3) przesunięciu zaplanowanych dochodów w
kwocie 4 131 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu
zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:
1) zmniejszeniu wydatków o kwotę 999 770 zł.
w tym:
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a) wydatków majątkowych o kwotę 999 708 zł.
w związku z przesunięciem planowanego
terminu realizacji zadania drogowego,
b) wydatków bieżących o kwotę 62 zł. z tytułu zmian planu dochodów o którym mowa w § 1 pkt.1 lit.b uchwały,
2) zwiększeniu wydatków o kwotę 94 738 zł. z
tytułu zmian planu dochodów budżetowych,
o którym mowa w § 1 pkt.2 uchwały, w tym
wprowadzenie dwóch zadań inwestycyjnych
rocznych,
3) przesunięciu planowanych kwot wydatków
między działami, rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji budżetowej, w tym:
a) zmian w zakresie dotacji podmiotowych
dla niepublicznych placówek oņwiatowych,
b) zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących,
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu
ogółem zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
Zmiany w planie wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami zawiera załącznik nr 4 do uchwały.
§ 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, po
zmianach zawiera załącznik nr 5 do uchwały.
§ 4. Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.
po zmianach zawiera załącznik nr 6 do uchwały.
§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze ņrodków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na 2010r. zawiera załącznik nr 7, 7a, 7b do uchwały.
§ 6.
1) Deficyt budżetu po zmianach wynosi
1 736 076 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych ņrodków jako nadwyżki ņrodków
pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 736 076 zł.
2) Przychody budżetu po zmianach w wysokoņci 2 539 530 zł., rozchody 803 454 zł. zawiera
załącznik nr 8 do uchwały.
§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2010r. po zmianach zawiera
załącznik nr 9 do uchwały.
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§ 8. Dotacje podmiotowe w 2010r. po
zmianach zawiera załącznik nr 10 do uchwały.
§ 9.
1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i
wydatków dochodów własnych o kwotę
10 250 zł.
2) Plan dochodów i wydatków po zmianach
zawiera załącznik nr 11 do uchwały.
§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów
zaciąganych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 0 zł.
2) spłatę wczeņniej zaciągniętych zobowiązań z
zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 0 zł.

Poz. 3473

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów na:
a) zaciąganie kredytów na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu – w kwocie 0 zł.
b) zaciągania kredytów na spłatę wczeņniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie
0 zł.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniki Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu:
Helena Obara
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLI/50/2010
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 28 października 2010 r.
Plan dochodów budŊetu Powiatu
Dział
010

Rozdział

Paragraf

01041
2008

020
02001
2460
600
60014
6300
700
70005
0750

750
75075
2320
754
75411
2110

6410
758
75801
2920
801
80120
0970
80195
2701

2707
853
85324
0970
854
85403
2710

Treņć
Rolnictwo i łowiectwo
Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
ņrodków europejskich oraz ņrodków o których mowa w art.5 ust.1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu
ņrodków europejskich
Organ finansowy
Leņnictwo
Gospodarka leņna
Ņrodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Starostwo Powiatowe
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Organ finansowy
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
II Liceum Ogólnokształcące w Końskich
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Organ finansowy
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Organ finansowy
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Organ finansowy
Różne rozliczenia
Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Organ finansowy
Oņwiata i wychowanie
Licea ogólnokształcące
Wpływy z różnych dochodów
II Liceum Ogólnokształcące w Końskich
Pozostała działalnoņć
Ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
Organ finansowy
Ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
Organ finansowy
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wpływy z różnych dochodów
Starostwo Powiatowe
Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne oņrodki szkolno-wychowawcze
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Organ finansowy
Razem:

Przed zmianą
10 000,00
0,00

Zmiana
14 836,00
14 836,00

Po zmianie
24 836,00
14 836,00

0,00

14 836,00

14 836,00

0,00
182 500,00
182 500,00

14 836,00
740,00
740,00

14 836,00
183 240,00
183 240,00

180 000,00

740,00

180 740,00

180 000,00
8 423 105,00
8 423 105,00

740,00
- 431 873,00
- 431 873,00

180 740,00
7 991 232,00
7 991 232,00

431 873,00

- 431 873,00

0,00

431 873,00
290 044,00
290 044,00

- 431 873,00
5 000,00
5 000,00

0,00
295 044,00
295 044,00

106 199,00

5 000,00

111 199,00

3 200,00
337 310,00
5 650,00

5 000,00
12 000,00
12 000,00

8 200,00
349 310,00
17 650,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00
4 498 605,00
4 488 605,00

12 000,00
18 200,00
18 200,00

12 000,00
4 516 805,00
4 506 805,00

3 593 505,00

2 000,00

3 595 505,00

3 593 505,00

2 000,00

3 595 505,00

795 100,00

16 200,00

811 300,00

795 100,00
38 695 904,00

16 200,00
25 000,00

811 300,00
38 720 904,00

23 904 007,00

25 000,00

23 929 007,00

23 904 007,00
23 904 007,00
82 189,00
0,00
0,00
0,00
26 971,00

25 000,00
25 000,00
13 962,00
13 962,00
13 962,00
13 962,00
0,00

23 929 007,00
23 929 007,00
96 151,00
13 962,00
13 962,00
13 962,00
26 971,00

21 000,00

4 131,00

25 131,00

21 000,00

4 131,00

25 131,00

4 131,00

- 4 131,00

0,00

4 131,00
3 168 079,00
62 135,00
62 135,00
62 135,00
242 753,00
137 753,00

- 4 131,00
- 62,00
- 62,00
- 62,00
- 62,00
5 000,00
5 000,00

0,00
3 168 017,00
62 073,00
62 073,00
62 073,00
247 753,00
142 753,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00
77 794 281,00

5 000,00
- 337 197,00

5 000,00
77 457 084,00
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLI/50/2010
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 28 października 2010 r.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrĉbnymi ustawami
Dział
754

Rozdział

Paragraf

75411
2110

6410

Treņć
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Organ finansowy
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
Organ finansowy

Razem:

Przed zmianą Zmiana
4 393 605,00 18 200,00
4 388 605,00 18 200,00

Po zmianie
4 411 805,00
4 406 805,00

3 593 505,00

2 000,00

3 595 505,00

3 593 505,00

2 000,00

3 595 505,00

795 100,00 16 200,00

811 300,00

795 100,00 16 200,00
9 597 255,00 18 200,00

811 300,00
9 615 455,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLI/50/2010
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 28 października 2010 r.
Plan wydatków budŊetu Powiatu
Dział
020

Rozdział

Paragraf

02001
3030
02002
4040
4410
600
60014
6050
700
70005
4260
4270
710
71015
3020

4020

4040
4170

Treņć
Leņnictwo
Gospodarka leņna
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Starostwo Powiatowe
Nadzór nad gospodarką leņną
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Starostwo Powiatowe
Podróże służbowe krajowe
Starostwo Powiatowe
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
Zakup energii
II Liceum Ogólnokształcące w Końskich
Zakup usług remontowych
II Liceum Ogólnokształcące w Końskich
Działalnoņć usługowa
Nadzór budowlany
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby
cywilnej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich
Wynagrodzenia bezosobowe
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich

Przed zmianą
386 300,00
189 500,00
180 000,00
180 000,00
196 800,00
10 200,00
10 200,00
22 972,00
22 972,00
16 411 389,00
16 361 389,00
1 088 708,00
1 088 708,00
208 727,00
208 727,00
66 982,00
2 700,00
15 890,00
0,00
412 000,00
302 000,00
700,00

Zmiana
Po zmianie
740,00
387 040,00
740,00
190 240,00
740,00
180 740,00
740,00
180 740,00
0,00
196 800,00
- 1 369,00
8 831,00
- 1 369,00
8 831,00
1 369,00
24 341,00
1 369,00
24 341,00
- 999 708,00 15 411 681,00
- 999 708,00 15 361 681,00
- 999 708,00
89 000,00
- 999 708,00
89 000,00
5 000,00
213 727,00
5 000,00
213 727,00
150,00
67 132,00
150,00
2 850,00
4 850,00
20 740,00
4 850,00
4 850,00
0,00
412 000,00
0,00
302 000,00
- 50,00
650,00

700,00

- 50,00

650,00

143 000,00

600,00

143 600,00

143 000,00

600,00

143 600,00

16 200,00

- 211,00

15 989,00

16 200,00

- 211,00

15 989,00

2 000,00

- 600,00

1 400,00

2 000,00

- 600,00

1 400,00
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4210
4270

4370

4400

4430
750
75020
4010
4018
4019
75075
4210
4218
4219
4300
4308
4309
4430
4438
4439
754
75411
3070

4020

4040

4050

4060

4110
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Zakup materiałów i wyposażenia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich
Zakup usług remontowych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich
Różne opłaty i składki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich
Administracja publiczna
Starostwa powiatowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Starostwo Powiatowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Starostwo Powiatowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Starostwo Powiatowe
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zakup materiałów i wyposażenia
Starostwo Powiatowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Starostwo Powiatowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Starostwo Powiatowe
Zakup usług pozostałych
Starostwo Powiatowe
Zakup usług pozostałych
Starostwo Powiatowe
Zakup usług pozostałych
Starostwo Powiatowe
Różne opłaty i składki
Starostwo Powiatowe
Różne opłaty i składki
Starostwo Powiatowe
Różne opłaty i składki
Starostwo Powiatowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane
żołnierzom i funkcjonariuszom
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby
cywilnej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych
oraz funkcjonariuszy
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Pozostałe należnoņci żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Składki na ubezpieczenia społeczne
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich

Poz. 3473
9 200,00

1 844,00

11 044,00

9 200,00

1 844,00

11 044,00

3 000,00

- 1 000,00

2 000,00

3 000,00

- 1 000,00

2 000,00

1 800,00

- 400,00

1 400,00

1 800,00

- 400,00

1 400,00

5 000,00

- 8,00

4 992,00

5 000,00

- 8,00

4 992,00

1 437,00

- 175,00

1 262,00

1 437,00

- 175,00

1 262,00

8 578 583,00
6 886 893,00
3 841 257,00
3 841 257,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246 651,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 834,00
120 834,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 628 605,00
4 588 605,00

23 156,00
856,00
- 455,00
- 455,00
918,00
918,00
393,00
393,00
22 300,00
- 98,00
- 98,00
131,00
131,00
98,00
98,00
7 516,00
7 516,00
9 648,00
9 648,00
4 484,00
4 484,00
- 210,00
- 210,00
521,00
521,00
210,00
210,00
18 200,00
18 200,00

8 601 739,00
6 887 749,00
3 840 802,00
3 840 802,00
918,00
918,00
393,00
393,00
268 951,00
29 902,00
29 902,00
131,00
131,00
98,00
98,00
128 350,00
128 350,00
9 648,00
9 648,00
4 484,00
4 484,00
3 790,00
3 790,00
521,00
521,00
210,00
210,00
4 646 805,00
4 606 805,00

229 000,00

3 724,00

232 724,00

229 000,00

3 724,00

232 724,00

80 000,00

8 423,00

88 423,00

80 000,00

8 423,00

88 423,00

7 000,00

- 261,00

6 739,00

7 000,00

- 261,00

6 739,00

2 452 000,00

- 55 000,00

2 397 000,00

2 452 000,00

- 55 000,00

2 397 000,00

197 000,00

27 366,00

224 366,00

197 000,00

27 366,00

224 366,00

14 900,00

- 759,00

14 141,00

14 900,00

- 759,00

14 141,00
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4120
4170
4210
4250
4260

4360

4370

6060
801
80102
4210
80120
2540
4010
4260
4270
4300
80123
2540
4010
80130
2540
3020
4010
4110
4120
4210

4260
4300
4440
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Składki na Fundusz Pracy
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Wynagrodzenia bezosobowe
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Zakup materiałów i wyposażenia
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Zakup sprzętu i uzbrojenia
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Zakup energii
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe specjalne
Zakup materiałów i wyposażenia
Specjalny Oņrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy
Licea ogólnokształcące
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oņwiaty
Starostwo Powiatowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie
Zakup energii
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie
Zakup usług remontowych
II Liceum Ogólnokształcące w Końskich
Zakup usług pozostałych
II Liceum Ogólnokształcące w Końskich
Licea profilowane
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oņwiaty
Starostwo Powiatowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich
Szkoły zawodowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oņwiaty
Starostwo Powiatowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie
Składki na Fundusz Pracy
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie
Zakup materiałów i wyposażenia
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie
Zakup energii
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie
Zakup usług pozostałych
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich
Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich

Poz. 3473
2 100,00

- 1 178,00

922,00

2 100,00

- 1 178,00

922,00

20 000,00

- 560,00

19 440,00

20 000,00

- 560,00

19 440,00

89 228,00

9 045,00

98 273,00

89 228,00

9 045,00

98 273,00

26 000,00

6 000,00

32 000,00

26 000,00

6 000,00

32 000,00

54 000,00

3 000,00

57 000,00

54 000,00

3 000,00

57 000,00

7 000,00

1 000,00

8 000,00

7 000,00

1 000,00

8 000,00

8 000,00

1 200,00

9 200,00

8 000,00

1 200,00

9 200,00

995 100,00

16 200,00

1 011 300,00

995 100,00

16 200,00

1 011 300,00

23 167 179,00
848 184,00
10 000,00
10 000,00
7 624 949,00

27 962,00 23 195 141,00
10 000,00
858 184,00
10 000,00
20 000,00
10 000,00
20 000,00
13 214,00 7 638 163,00

323 838,00

- 748,00

323 090,00

323 838,00
4 539 107,00
516 761,00
212 000,00
63 000,00
111 309,00
29 309,00
85 040,00
38 850,00
497 553,00

- 748,00
- 10 000,00
- 10 000,00
10 000,00
10 000,00
2 500,00
2 500,00
11 462,00
11 462,00
- 60 073,00

323 090,00
4 529 107,00
506 761,00
222 000,00
73 000,00
113 809,00
31 809,00
96 502,00
50 312,00
437 480,00

115 000,00

- 41 000,00

74 000,00

115 000,00
283 923,00
283 923,00
13 087 602,00

- 41 000,00
74 000,00
- 19 073,00
264 850,00
- 19 073,00
264 850,00
64 821,00 13 152 423,00

1 898 284,00

30 748,00

1 929 032,00

1 898 284,00
18 213,00
6 853,00
7 834 855,00
936 578,00
1 241 085,00
145 000,00
190 927,00
20 785,00
140 329,00
53 329,00
62 000,00
10 000,00
434 238,00
80 000,00
103 835,00
30 035,00
448 746,00
168 665,00

30 748,00
3 000,00
3 000,00
- 15 000,00
- 15 000,00
- 11 500,00
- 11 500,00
1 500,00
1 500,00
16 000,00
- 4 000,00
15 000,00
5 000,00
20 000,00
20 000,00
3 573,00
3 573,00
16 500,00
16 500,00

1 929 032,00
21 213,00
9 853,00
7 819 855,00
921 578,00
1 229 585,00
133 500,00
192 427,00
22 285,00
156 329,00
49 329,00
77 000,00
15 000,00
454 238,00
100 000,00
107 408,00
33 608,00
465 246,00
185 165,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 322
80195
4211
4217
4301
4307
852
85202
4040
4110
4170
4210
4260
4270
4370
4740
4780
853
85333
3020
4040
4170
4210
4300
4370
4400
4410
4420
4440
4700
85395
4400
854
85403
4210
85406
4010
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Pozostała działalnoņć
Zakup materiałów i wyposażenia
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie
Zakup materiałów i wyposażenia
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie
Zakup usług pozostałych
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie
Zakup usług pozostałych
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
Składki na ubezpieczenia społeczne
Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
Wynagrodzenia bezosobowe
Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
Zakup materiałów i wyposażenia
Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
Zakup energii
Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
Zakup usług remontowych
Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Powiatowe urzędy pracy
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
Wynagrodzenia bezosobowe
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
Zakup materiałów i wyposażenia
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
Zakup usług pozostałych
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
Podróże służbowe krajowe
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
Podróże służbowe zagraniczne
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
Pozostała działalnoņć
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich
Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne oņrodki szkolno-wychowawcze
Zakup materiałów i wyposażenia
Specjalny Oņrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich

Poz. 3473
199 218,00
1 500,00
0,00
6 053,00
6 053,00
1 800,00
0,00
8 683,00
8 683,00
12 099 728,00
7 767 826,00
289 054,00
125 000,00
686 547,00
281 547,00
75 000,00
45 000,00
521 095,00
321 075,00
510 000,00
90 000,00
151 000,00
121 000,00

0,00
199 218,00
6 053,00
7 553,00
6 053,00
6 053,00
- 6 053,00
0,00
- 6 053,00
0,00
8 683,00
10 483,00
8 683,00
8 683,00
- 8 683,00
0,00
- 8 683,00
0,00
0,00 12 099 728,00
0,00 7 767 826,00
- 6 550,00
282 504,00
- 6 550,00
118 450,00
- 9 000,00
677 547,00
- 9 000,00
272 547,00
- 5 000,00
70 000,00
- 5 000,00
40 000,00
10 000,00
531 095,00
10 000,00
331 075,00
3 000,00
513 000,00
3 000,00
93 000,00
8 550,00
159 550,00
8 550,00
129 550,00

11 800,00

- 1 500,00

10 300,00

6 000,00

- 1 500,00

4 500,00

5 000,00

- 1 500,00

3 500,00

3 000,00
33 000,00
13 000,00
4 826 528,00
2 547 805,00
5 000,00
5 000,00
141 000,00
141 000,00
3 000,00
3 000,00
69 000,00
69 000,00
20 000,00
20 000,00

- 1 500,00
2 000,00
2 000,00
- 10 545,00
0,00
4 100,00
4 100,00
- 9 828,00
- 9 828,00
- 3 000,00
- 3 000,00
8 365,00
8 365,00
2 000,00
2 000,00

1 500,00
35 000,00
15 000,00
4 815 983,00
2 547 805,00
9 100,00
9 100,00
131 172,00
131 172,00
0,00
0,00
77 365,00
77 365,00
22 000,00
22 000,00

17 000,00

- 1 500,00

15 500,00

17 000,00

- 1 500,00

15 500,00

20 000,00

- 36,00

19 964,00

20 000,00
4 130,00
4 130,00
1 000,00
1 000,00
64 900,00
64 900,00

- 36,00
- 1 100,00
- 1 100,00
- 501,00
- 501,00
- 4 000,00
- 4 000,00

19 964,00
3 030,00
3 030,00
499,00
499,00
60 900,00
60 900,00

4 000,00

5 500,00

9 500,00

4 000,00
1 988 623,00

5 500,00
- 10 545,00

9 500,00
1 978 078,00

10 800,00

- 10 545,00

255,00

10 800,00
3 533 309,00
1 628 189,00
124 753,00
124 753,00

- 10 545,00
15 545,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

255,00
3 548 854,00
1 633 189,00
129 753,00
129 753,00

994 681,00

28 215,00

1 022 896,00

712 870,00
712 870,00

24 044,00
24 044,00

736 914,00
736 914,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 322
4110
4120
85410
4010
4110
4120
900
90095
4170
4178
4179
4300
4308
4309
921
92105
4210
926
92605
4210
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Składki na ubezpieczenia społeczne
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich
Składki na Fundusz Pracy
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich
Internaty i bursy szkolne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Bursa Szkolna w Końskich
Składki na ubezpieczenia społeczne
Bursa Szkolna w Końskich
Składki na Fundusz Pracy
Bursa Szkolna w Końskich
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Pozostała działalnoņć
Wynagrodzenia bezosobowe
Starostwo Powiatowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Starostwo Powiatowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Starostwo Powiatowe
Zakup usług pozostałych
Starostwo Powiatowe
Zakup usług pozostałych
Starostwo Powiatowe
Zakup usług pozostałych
Starostwo Powiatowe
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Zakup materiałów i wyposażenia
Starostwo Powiatowe
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zakup materiałów i wyposażenia
Starostwo Powiatowe

Razem:

Poz. 3473
115 155,00
3 631,00
118 786,00
115 155,00
3 631,00
118 786,00
11 610,00
540,00
12 150,00
11 610,00
540,00
12 150,00
864 045,00 - 17 670,00
846 375,00
491 623,00 - 15 000,00
476 623,00
491 064,00 - 15 000,00
476 064,00
77 355,00
- 2 300,00
75 055,00
76 615,00
- 2 300,00
74 315,00
12 310,00
- 370,00
11 940,00
12 200,00
- 370,00
11 830,00
351 807,00
3 618,00
355 425,00
228 619,00
3 618,00
232 237,00
4 000,00
- 1 200,00
2 800,00
4 000,00
- 1 200,00
2 800,00
0,00
2 800,00
2 800,00
0,00
2 800,00
2 800,00
0,00
1 200,00
1 200,00
0,00
1 200,00
1 200,00
198 593,00
- 432,00
198 161,00
177 753,00
- 432,00
177 321,00
0,00
818,00
818,00
0,00
818,00
818,00
0,00
432,00
432,00
0,00
432,00
432,00
218 864,00
5 500,00
224 364,00
12 700,00
5 500,00
18 200,00
10 700,00
5 500,00
16 200,00
10 700,00
5 500,00
16 200,00
11 000,00
5 500,00
16 500,00
11 000,00
5 500,00
16 500,00
10 000,00
5 500,00
15 500,00
10 000,00
5 500,00
15 500,00
80 098 192,00 - 905 032,00 79 193 160,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLI/50/2010
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 28 października 2010 r.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrĉbnymi ustawami
Dział
710

Rozdział

Paragraf

71015
3020

4020

4040
4170
4210
4270

4370

Treņć
Działalnoņć usługowa
Nadzór budowlany
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby
cywilnej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich
Wynagrodzenia bezosobowe
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich
Zakup materiałów i wyposażenia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich
Zakup usług remontowych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Przed zmianą
412 000,00
302 000,00
700,00

Zmiana
0,00
0,00
- 50,00

Po zmianie
412 000,00
302 000,00
650,00

700,00

- 50,00

650,00

143 000,00

600,00

143 600,00

143 000,00

600,00

143 600,00

16 200,00

- 211,00

15 989,00

16 200,00

- 211,00

15 989,00

2 000,00

- 600,00

1 400,00

2 000,00

- 600,00

1 400,00

9 200,00

1 844,00

11 044,00

9 200,00

1 844,00

11 044,00

3 000,00

- 1 000,00

2 000,00

3 000,00

- 1 000,00

2 000,00

1 800,00

- 400,00

1 400,00

Dziennik Urzędowy
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4400

4430
754
75411
3070

4020

4040

4050

4060

4110
4120
4170
4210
4250
4260

4360

4370

6060

Razem:

– 26845 –

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich
Różne opłaty i składki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane
żołnierzom i funkcjonariuszom
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby
cywilnej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych
oraz funkcjonariuszy
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Pozostałe należnoņci żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Składki na ubezpieczenia społeczne
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Składki na Fundusz Pracy
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Wynagrodzenia bezosobowe
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Zakup materiałów i wyposażenia
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Zakup sprzętu i uzbrojenia
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Zakup energii
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Końskich

Poz. 3473
1 800,00

- 400,00

1 400,00

5 000,00

- 8,00

4 992,00

5 000,00

- 8,00

4 992,00

1 437,00

- 175,00

1 262,00

1 437,00

- 175,00

1 262,00

4 393 605,00
4 388 605,00

18 200,00
18 200,00

4 411 805,00
4 406 805,00

229 000,00

3 724,00

232 724,00

229 000,00

3 724,00

232 724,00

80 000,00

8 423,00

88 423,00

80 000,00

8 423,00

88 423,00

7 000,00

- 261,00

6 739,00

7 000,00

- 261,00

6 739,00

2 452 000,00

- 55 000,00

2 397 000,00

2 452 000,00

- 55 000,00

2 397 000,00

197 000,00

27 366,00

224 366,00

197 000,00

27 366,00

224 366,00

14 900,00

- 759,00

14 141,00

14 900,00

- 759,00

14 141,00

2 100,00

- 1 178,00

922,00

2 100,00

- 1 178,00

922,00

20 000,00

- 560,00

19 440,00

20 000,00

- 560,00

19 440,00

89 228,00

9 045,00

98 273,00

89 228,00

9 045,00

98 273,00

26 000,00

6 000,00

32 000,00

26 000,00

6 000,00

32 000,00

54 000,00

3 000,00

57 000,00

54 000,00

3 000,00

57 000,00

7 000,00

1 000,00

8 000,00

7 000,00

1 000,00

8 000,00

8 000,00

1 200,00

9 200,00

8 000,00

1 200,00

9 200,00

795 100,00

16 200,00

811 300,00

795 100,00

16 200,00

811 300,00

9 597 255,00

18 200,00

9 615 455,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 322

– 26846 –

Poz. 3473

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLI/50/2010
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 322

– 26847 –

Poz. 3473

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLI/50/2010
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 322

– 26848 –

Poz. 3473

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 322

– 26849 –

Poz. 3473

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLI/50/2010
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 28 października 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze ņrodków pochodzących z budŊetu Unii Europejskiej
oraz innych ňródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.
I

II

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

Wydatki w roku
budŊetowym 2010
2 108 128
285 198
69 270
1 753 660
2 463 109
605 160
303 681
1 554 268
4 571 237
890 358
372 951
3 307 928

Planowane wydatki budŊetowe na realizacjĉ
zadań programu w latach 2011 - 2012
Razem
2011 rok
2012 rok
2011 - 2012
407 347
237 940
645 287
67 136
29 466
96 602
3 176
0
3 176
337 035
208 474
545 509
1 277 058
0
1 277 058
238 724
0
238 724
0
0
0
1 038 334
0
1 038 334
1 684 405
237 940
1 922 345
305 860
29 466
335 326
3 176
0
3 176
1 375 369
208 474
1 583 843

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 322

– 26850 –

Poz. 3473

Załącznik nr 7a
do uchwały nr XLI/50/2010
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 322

– 26851 –

Poz. 3473

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 322

– 26852 –

Poz. 3473

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 322

– 26853 –

Poz. 3473

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 322

– 26854 –

Poz. 3473

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 322

– 26855 –

Poz. 3473

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 322

– 26856 –

Poz. 3473

Załącznik nr 7b
do uchwały nr XLI/50/2010
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 322

– 26857 –

Poz. 3473

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 8
do uchwały nr XLI/50/2010
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 28 października 2010 r.
Przychody i rozchody budŊetu w 2010 r.
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Treņć
2
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem ņrodków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Inne papiery wartoņciowe (obligacje komunalne)
Inne źródła (wolne ņrodki)
Przelewy z rachunku lokat
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem ņrodków pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
Wykup innych papierów wartoņciowych (obligacji komunalnych)
Rozchody z tytułu innych rozliczeń

Klasyfikacja
§

Kwota
2010 r.

3

4
2 539 530,00

§ 952
§ 952
§ 903
§ 951
§ 941 do 944
§ 957
§ 931
§ 955
2 539 530,00
§ 994
803 454,00
§ 992
770 814,00
§ 992
32 640,00
§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995
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Załącznik nr 9
do uchwały nr XLI/50/2010
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 28 października 2010 r.
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Załącznik nr 10
do uchwały nr XLI/50/2010
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 28 października 2010 r.
Dotacje podmiotowe w 2010 r.
Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1.
921
92114 Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.
801
80120 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
2.
801
80120 Szkoły Dla Dorosłych „AWANS”
Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcacych
3.
801
80120
„LOGOS”
4.
801
80120 Szkoły dla Młodziezy i Dorosłych „UNIWEREK”
5.
801
80120 Powszechne Centrum Edukacji „PROFESJA”
6.
801
80120 Teresa Piątek, Edmund Wawrzyński
7.
801
80123 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
8.
801
80123 Szkoły dla Dorosłych”AWANS”
9.
801
80130 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
10.
801
80130 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Kielcach
11.
801
80130 Szkoły dla Dorosłych”AWANS”
Ņwiętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Akty12.
801
80130 wizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w
Kielcach
Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcacych
13.
801
80130
„LOGOS”
14.
801
80130 Teresa Piątek, Edmund Wawrzyński
15.
801
80130 Powszechne Centrum Edukacji „PROFESJA”
16.
801
80130 Szkoły dla Młodziezy i Dorosłych „UNIWEREK”
17.
853
85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej
Ogółem

Kwota
dotacji
5

Zwiĉkszenia

Zmniejszenia

6

7

150 000

Plan po
zmianach
8
150 000

85 968
64 000

85 968
69 000

5 000

30 122

30 122

50 000
63 000
30 748
25 000
90 000
610 000
70 685
83 236

10 000
15 000

295 087

7 000

302 087

110 264

70 853

181 117

30 748
11 000
30 000
25 000
25 000
5 000

42 105
250 995
435 912
55 000
2 542 122

42 105

132 853

143 853

60 000
78 000
0
14 000
60 000
635 000
45 685
78 236

0
250 995
435 912
55 000
2 531 122

Załącznik nr 11
do uchwały nr XLI/50/2010
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 28 października 2010 r.
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.
Lp.
1
1.

Wyszczególnienie
2
1. Pozostała działalnoņć ZSP
Nr 1 w Końskich

Ogółem
3473

Dział

Rozdział

3

4

801

80195

Stan ņrodków obrotowych na początek roku
4

Dochody

Wydatki

5

7

Stan ņrodków obrotowych na koniec roku
9

0

45 250

45 250

0

0

45 250

45 250

0
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UCHWAŁA NR XLI/51/2010
RADY POWIATU KONECKIEGO
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz
rozkładania na raty naleŊnoņci mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi
Koneckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazanie organu do tego uprawnionego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r.,
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;
Nr 153, poz.1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214,
poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z
2008r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz.1458; z
2009r. Nr 92, poz. 753; z 2010 Nr 28 poz.142, 146,
Nr 106 poz.675), oraz w związku z art. 59 ust.2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010
Nr 28 poz.146, Nr 123 poz.835) Rada Powiatu
uchwala co następuje:

4) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć
podmiot prowadzący działalnoņć gospodarczą, bez względu na formę organizacyjnoprawną oraz sposób finansowania.
5) kosztach egzekucji – oznacza to opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych komornika poniesionych w toku egzekucji, w
zakresie niezbędnym do celowego przeprowadzenia egzekucji, okreņlonych ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 1997 Nr 133 poz.
882 ze zmianami),
6) kosztach procesowe – oznacza to koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego.

§ 1. Okreņla się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty
oraz rozkładania na raty należnoņci pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Koneckiemu lub powiatowym
jednostkom organizacyjnym, zwanych dalej „należnoņciami” wobec osób fizycznych, osób
prawnych a także jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowoņci prawnej, zwanych
dalej „dłużnikami” jak również warunki dopuszczalnoņci pomocy publicznej w przypadkach, w
których udzielona ulga stanowić będzie pomoc
publiczną.

§ 3.
1) Organem właņciwym do umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na
raty należnoņci pieniężnych jest Zarząd Powiatu, który decyzję w tej sprawie podejmuje
w drodze uchwały.
2) Umorzenie należnoņci głównej pociąga za
sobą umorzenie należnoņci ubocznych i odsetek. Jeżeli umorzenie dotyczy częņci należnoņci głównej, w odpowiednim stosunku do
tej należnoņci podlegają umorzeniu odsetki i
należnoņci uboczne.
3) Organ właņciwy do umarzania wierzytelnoņci
jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należnoņci ubocznych.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną
nie posiadająca osobowoņci prawnej,
2) należnoņci – rozumie się przez to przypadającą Powiatowi Koneckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym należnoņć główną wraz
z odsetkami i należnoņciami ubocznymi
(koszty dochodzenia należnoņci) od dłużnika
według stanu na dzień umorzenia lub udzielenia innej ulgi,
3) jednostce organizacyjnej – rozumie się przez
to podległe Powiatowi Koneckiemu samorządowe jednostki budżetowe, w tym Starostwo Powiatowe,

§ 4.1. Należnoņci mogą być umarzane w
całoņci z urzędu, jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartoņć nie przekracza kwoty
6.000 zł;
2) osoba prawna – została wykreņlona z właņciwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by
egzekwować należnoņci, a odpowiedzialnoņć
z tytułu należnoņci nie przechodzi z mocy
prawa na osoby trzecie;
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3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w
postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należnoņci lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowoņci prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny tj. między innymi gdy:
- należnoņci uległy przedawnieniu,
- nie można ustalić miejsca zamieszkania
lub faktycznego pobytu dłużnika bądź jego siedziby,
- nie ņciągnięto jej w toku zakończonego
postępowania likwidacyjnego lub upadłoņciowego,
- kwota zaległoņci w okresie roku kalendarzowego nie przekracza 5-krotnoņci wartoņci kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.
2. Należnoņci mogą być umarzane w całoņci lub w częņci na wniosek dłużnika jeżeli:
1) osoba fizyczna zaprzestała prowadzenia działalnoņci gospodarczej a możliwoņci płatnicze
dłużnika uniemożliwiają spłatę należnoņci,
2) ņciągnięcie należnoņci zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególnoņci jego egzystencji lub osób pozostających na jego
utrzymaniu,
3) przed wszczęciem postępowania sądowego
okaże się, że kierowanie sprawy na drogę
postępowania sądowego nie spowoduje odzyskania wierzytelnoņci powiatu lub jego
jednostki organizacyjnej,
4) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na
podstawie innych okolicznoņci lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić należnoņci,
5) zaistniał wypadek losowy, długotrwała choroba, niepełnosprawnoņć.
3. W przypadku, gdy za należnoņci odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, należnoņci mogą zostać umorzone, jeżeli warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich dłużników
§ 5.
1) W przypadkach uzasadnionych ważnymi
względami społecznymi np. trudną sytuacją
majątkową dłużnika, lub względami gospodarczymi oraz mając na względzie możliwoņci płatnicze dłużnika jak również uzasadniony interes Powiatu Koneckiego lub jego jednostek organizacyjnych można odroczyć
termin zapłaty całoņci lub częņci należnoņci
bądź rozłożyć należnoņć na raty w całoņci lub
częņci.

Poz. 3474

2) Odroczenie terminu zapłaty jak również rozłożenie na raty może nastąpić tylko i wyłącznie na wniosek dłużnika i w przypadku gdy
zastosowanie takiej ulgi rokuje szansę zapłaty należnoņci.
3) Odroczenie terminu zapłaty może nastąpić
na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, natomiast rozłożenie na raty na maksymalnie
12 miesięcznych rat.
4) W przypadku odroczenia terminu zapłaty
jeżeli dłużnik nie zapłacił całej należnoņci w
terminie, należnoņć ta, w częņci niezapłaconej, staje się natychmiast wymagalna wraz z
odsetkami i należnoņciami ubocznymi.
5) W przypadku rozłożenia na raty, jeżeli dłużnik
nie wywiązuje się z ustalonych terminów,
niezapłacona częņć należnoņci staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami i należnoņciami ubocznymi w pełnej
wysokoņci z dniem odbioru zawiadomienia
przez dłużnika o nieprawidłowoņciach.
§ 6.1. Umorzenie należnoņci bądź udzielenie ulg w spłacie należnoņci o których mowa w
§ 5 ust.1 może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku złożonego wierzycielowi.
2. W przypadku zastosowania ulg w spłacie należnoņci o których mowa w § 5 oraz dokonania umorzeń:
1) na wniosek dłużnika – wniosek składa dłużnik
wierzycielowi,
2) z urzędu - wniosek przygotowuje właņciwy
merytorycznie wydział Starostwa Powiatowego lub Kierownik jednostki organizacyjnej,
który składa go do właņciwego merytorycznie wydziału Starostwa Powiatowego.
3. Wniosek winien zawierać:
1) dane dłużnika (pełna nazwa, adres, NIP, Regon, dane dotyczące rodzaju-klasy działalnoņci, wielkoņć podmiotu, itp.),
2) w przypadku odroczenia terminy zapłaty propozycję terminu zapłaty należnoņci,
3) w przypadku rozłożenia na raty - propozycję
iloņci rat,
4) uzasadnienie wniosku (opis sytuacji finansowej dłużnika, w przypadku osoby fizycznej
również i rodzinnej jeżeli ma to istotny
wpływ na możliwoņci zapłaty należnoņci).
4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty
(oryginał lub kopie potwierdzone za zgodnoņć z
oryginałem) potwierdzające okolicznoņci będące
podstawą do udzielenia ulg, a w szczególnoņci:
1) w przypadku o którym mowa w § 4 ust.1
pkt.1.1 – skrócony odpis aktu zgonu lub zaņwiadczenie z właņciwego organu,
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2) w przypadku o którym mowa w § 4 ust.1
pkt.1.2 i ust.2 pkt. 2.1 – zaņwiadczenie o wykreņleniu z właņciwego rejestru,
3) w przypadku, o którym mowa w § 4 ust.1
pkt.1.3 – notatka służbowa właņciwego rzeczowo pracownika zaakceptowana przez
Radcę Prawnego prowadzącego sprawę oraz
Głównego Księgowego lub osobę przez niego upoważnioną, stwierdzającego, że przewidywane koszty procesowe lub egzekucyjne
związane z dochodzeniem i egzekucją należnoņci byłyby równe lub wyższe od jej kwoty
wraz z odpowiednim postanowieniem sądu
(np.o umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłoņciowego, umorzeniu postępowania egzekucyjnego)
4) w przypadku, o którym mowa w § 4 ust.1
pkt.1.4 – postanowienie sądu o zakończeniu
postępowania likwidacyjnego,
5) w pozostałych przypadkach, o których mowa
w § 4 ust.1 pkt.1.5, ust.2 pkt.2.2 i 2.3 – dokumenty lub oņwiadczenia potwierdzające zaistnienie okolicznoņci będących podstawą do
udzielenia ulgi.
5. W przypadku zastosowania ulgi stanowiącej pomoc de minimis, dłużnik zobowiązany
jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o
udzielenie pomocy:
1) wszystkich zaņwiadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega
się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających
go lat, albo oņwiadczeń o wielkoņci pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oņwiadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie, oraz
2) informacji z Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z
2010 Nr 53 poz.311)
§ 7.
1) Wnioski złożone w celu udzielenia ulg podlegają weryfikacji przez właņciwy wydział merytoryczny Starostwa Powiatowego.
2) Za weryfikację wniosków oraz przygotowanie
projektu uchwały Zarządu Powiatu odpowiadają naczelnicy wydziałów merytorycznych
Starostwa Powiatowego w Końskich.
3) Jeżeli należnoņć jest ewidencjonowana w księgach rachunkowych Starostwa Powiatowego,
wówczas pełną dokumentację wraz z projektem uchwały Zarządu przygotowuje wydział
merytoryczny Starostwa Powiatowego.

Poz. 3474

4) Jeżeli należnoņć jest ewidencjonowana w
pozostałych jednostkach organizacyjnych
Powiatu wówczas przygotowanie pełnej dokumentacji należy do działania tych że jednostek, przy czym komplet dokumentów trafia
do wydziału merytorycznego Starostwa celem sprawdzenia oraz przygotowania projektu uchwały.
5) W przypadku stwierdzenia iż wniosek został
przygotowany w sposób nieprawidłowy a załączone dokumenty nie są wystarczające naczelnik wydziału merytorycznego wzywa
dłużnika lub odpowiedzialnego rzeczowo
pracownika do ich uzupełnienia, wyznaczając
tym samym termin.
6) Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w
wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.
§ 8.
1) Projekt uchwały zaopiniowany przez właņciwego naczelnika wydziału merytorycznego
oraz Radcę Prawnego zostaje przedstawiony
Zarządowi Powiatu celem uchwalenia.
2) W przypadku podjęcia przez Zarząd Powiatu
uchwały, właņciwy naczelnik wydziału merytorycznego zawiadamia dłużnika (jeżeli ulga
jest udzielana na wniosek dłużnika, a należnoņć ewidencjonowana w księgach rachunkowych Starostwa Powiatowego), Kierownika jednostki organizacyjnej, który następnie
powiadamia dłużnika (jeżeli należnoņć jest
ewidencjonowana w jednostkach organizacyjnych Powiatu, a ulgi udzielono na wniosek
dłużnika), wydział finansowy Starostwa Powiatowego oraz właņciwego rzeczowo pracownika w zakresie pomocy publicznej
§ 9.
1) Uprawniony organ do umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminu zapłaty
może cofnąć decyzję w tym zakresie w drodze uchwały, na wniosek złożony przez naczelnika właņciwego wydziału merytorycznego, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których została zastosowana ulga są
nieprawdziwe, dłużnik wprowadził w błąd
osoby przygotowujące dokumentację co do
okolicznoņci będących podstawą do udzielenia ulgi.
2) W przypadku zaistnienia okolicznoņci o których mowa w ust.1, należnoņć staje się natychmiast wymagalna w całoņci wraz z należnymi odsetkami.
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czeniu kwartału, zobowiązani są składać informację do właņciwego rzeczowo pracownika Starostwa Powiatowego w zakresie sporządzania
sprawozdań z pomocy publicznej informację o
udzielonych ulgach zawierającą:
1) dane dłużnika (nazwa, adres, NIP),
2) decyzja o nadaniu numeru REGON
3) numer uchwały, data podjęcia,
4) wielkoņć podmiotu,
5) rodzaj zastosowanej ulgi oraz rodzaj należnoņci wobec której ulgę zastosowano,
6) kwotę należnoņci, w tym należnoņć główną,
odsetki, należnoņci uboczne,
7) rodzaj udzielonej pomocy publicznej w sytuacji gdy zastosowana ulga stanowić będzie
pomoc publiczną,
8) rodzaj prowadzonej działalnoņci – klasa PKD,
9) i inne niezbędne do sporządzenia sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej.

§ 10.
1) W przypadku udzielenia ulg, o których mowa
w § 4 ust.1 pkt.1.5 tiret 3, ust.2 pkt.2.2 i 2.5
i §5 ust.1 uchwały, przypadających przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów o działalnoņci gospodarczej należy uwzględnić przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
2) Udzielone ulgi, w przypadkach wymienionych w ust.1 stanowić będą pomoc publiczną
de minimis udzielaną zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z
dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. U. UE L Nr 379 z 28 grudnia 2006r.).
3) Pomoc może być udzielona podmiotom prowadzącym działalnoņć gospodarczą jeżeli,
łącznie z wartoņcią innej pomocy de minimis,
otrzymanej przez nich w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat
kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartoņć 200 000 euro brutto, a w
przypadku podmiotu działającego w sektorze
transportu drogowego 100 000 euro brutto.
4) Podmiot prowadzący działalnoņć gospodarczą nie może uzyskać pomocy de minimis,
jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w
odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, a łączna wartoņć pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywnoņci pomocy.
5) Równowartoņć pomocy w euro ustala się
według kursu ņredniego ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski, obowiązującego w
dniu udzielenia pomocy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Koneckiego, Naczelnikom wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego, Kierownikom podległych jednostek organizacyjnych.
§ 13. Traci moc Uchwała Nr XXVI/45/2005
Rady Powiatu w Końskich z dnia 21 grudnia
2005r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu
umarzania wierzytelnoņci jednostek organizacyjnych Powiatu Koneckiego z tytułu należnoņci
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania
innych ulg w spłacaniu tych należnoņci oraz
wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.

§ 11. Kierownicy podległych jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego, w terminie
do 10 dnia miesiąca następującego po zakoń-

Przewodnicząca Rady Powiatu:
Helena Obara
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UCHWAŁA NR XLII/362/2010
RADY POWIATU W SANDOMIERZU
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),
art. 11 ust.2 i art.12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) oraz art. 105
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 322

– 26869 –

§ 1. Nadaje się Domowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu statut w brzmieniu jak w
załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Poz. 3475

da 2007 roku w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady:
Jacenty Czajka:

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/101/2007
Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 listopa-

Załącznik do uchwały nr XLII/362/2010
Rady Powiatu w Sandomierzu
z dnia 29 października 2010 r.
Statut Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne
§ 1.1. Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu zwany dalej „Domem” jest placówką
stacjonarną przeznaczoną:
1) dla ludzi w podeszłym wieku - 90 miejsc
2) dla osób przewlekle somatycznie chorych 20 miejsc

rzu 27-600 Sandomierz ul. Czyżewskiego 1 tel.
832-39-24, tel/fax 832-69-55” - do celów organizacyjnych.

2. Dom jest jednostką organizacyjną podległą Radzie Powiatu w Sandomierzu.

2. Dyrektor zarządza Domem oraz reprezentuje Dom na zwenątrz.

§ 2.1. Siedzibą Domu jest miasto Sandomierz.

§ 4.1. Dyrektor kierujac Domem w szczególnoņci:
1) ustala plany działalnoci Domu,
2) realizuje politykę kadrową współpracując w
tym zakresie z organizacjami działającymi w
Domu,
3) zarządza mieniem Domu i odpowiada za
właņciwe funkcjonowanie oraz wyniki działalnoņci Domu,
4) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach
dotyczących Domu, za wyjątkiem należących
do kompetencji innych organów.

2. Nadzór nad działalnoņcią Domu sprawuje Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie.
3. Dom jest jednostką budżetową.
4. Dom używa pieczęci: „Dom Pomocy
Społecznej w Sandomierzu” - do celów bankowych, „Dom Pomocy Społecznej w Sandomie-

§ 3.1. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia
Zarząd Powiatu w Sandomierzu.

Rozdział 2.
Przedmiot działania Domu
§ 5.1. Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właņciwy zakres usług, zgodny ze standardami okreņlonymi dla danego typu domu
oraz w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca Domu.
2. Przedmiotem działania Domu jest
ņwiadczenie osobom wymagającym całodobowej opieki usług: bytowych, opiekuńczych,
zdrowotnych, wspomagających w formach i
zakresie wynikającym z ich potrzeb objętych
indywidualnym planem wsparcia.

3. W szczególnoņci Dom zapewnia:
1) miejsca zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęty, poņciel i bieliznę poņcielową oraz ņrodki utrzymania higieny
osobistej w przypadku gdy mieszkańcy sami
nie są w stanie zapewnić sobie ņrodków czystoņci i higienicznych,
2) mieszkańcom domu nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz braku możliwoņci
ich zakupienia z własnych ņrodków odzież i
obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowanie do jego potrzeb, pory roku,
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3) wyżywienie w ramach obowiązujących norm
żywieniowych, również dietetyczne zgodnie
ze wskazaniami lekarza,
4) opiekę lekarską i pielęgniarską - z karmieniem, ubieraniem, myciem i kąpaniem osób,
które nie mogą samodzielnie wykonywać
tych czynnoņci,
5) zabiegi usprawnienia leczniczego (kinezyterapii i fizykoterapii),
6) opłaty ryczałtowe za leki oraz częņciową odpłatnoņć do wysokoņci limitu ceny leków,
7) terapię zajęciową, a także dobrowolny udział
w pracach na rzecz Domu,

Poz. 3475

8) dostęp do kultury i rekreacji,
9) spokój i bezpieczeństwo na terenie Domu
oraz opiekę w czasie zorganizowanych zajęć
poza Domem,
10) możliwoņć korzystania przez mieszkańców
Domu z biblioteki oraz codziennej prasy,
11) możliwoņć kontaktu z kapelanem i udział w
praktykach religijnych,
12) reguralny kontakt z Dyrektorem Domu w
okreņlonych dniach tygodnia podanych do
wiadomoņci mieszkańcom.

Rozdział 3.
Zasady Funkcjonowania
§ 6.1. W organizowaniu życia mieszkańców uwzględnia się m.in. następujące zasady:
1) posiadania własnych drobnych przedmiotów
i miejsca na ich przechowywanie,
2) umożliwienie korzystania z własnego ubrania,
3) zapewnienia własnej przestrzeni życiowej do
indywidualnego zagospodarowania,
4) spożywania posiłków w warunkach zbliżonych do domowych,
5) umożliwienia mieszkańcom udziału w czynnoņciach zwiazanych z ich codziennym życiem,
6) podmiotowego traktowania mieszkańców i
partnerstwa ze strony personelu,
7) przełamywania izolacji i monotonii życia w
Domu, zwłaszcza przez podtrzymywanie więzi z rodziną, ułatwianie nawiazywania przyjaźni z osobami spoza zakładu oraz rozwijanie kontaktów ze ņrodowiskiem lokalnym.
§ 7. Mieszkańcy Domu maja prawo do
samodzielnego organizowania się w celu reprezentowania swoich interesów.
§ 8. Dyrektor Domu zapewnia niezbędne
warunki funkcjonowania samorządu mieszkańców.
§ 9. Rada mieszkańców jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora w zakresie
spraw socjalno-bytowych mieszkańców.
§ 10.1. Radę Mieszkańców wybiera Samorząd Domu.
2. Rada Mieszkańców reprezentuje Samorząd Domu.

3. Do zadań rady Mieszkańców należy w
szczególnoņci:
1) pomaganie Dyrektorowi Domu w kształtowaniu właņciwych stosunków między personelem a mieszkańcami w tworzeniu warunków sprzyjających dobremu współżyciu
wņród mieszkańców Domu,
2) zgłaszanie wniosków i współpraca w sprawach zaspakajania potrzeb kulturalnych i bytowych mieszkańców.
§ 11. Dyrektor Domu zobowiązany jest w
szczególnoņci do:
1) tworzenia warunków do realizacji zadań Domu,
2) kształtowania właņciwego stosunku personelu do mieszkańców,
3) zagwarantowania mieszkańcom przestrzegania ich praw osobowych,
4) otoczenia mieszkańców szczególną troską w
początkowym okresie pobytu, aby ich adaptacja do życia w nowych warunkach przebiegała możliwie łagodnie,
5) poinformowania o możliwoņci złożenia do
depozytu ņrodków pieniężnych i przedmiotów wartoņciowych,
6) utrzymywania korespondencyjnego lub osobistego kontaktu z rodzinami mieszkańców
Domu, a w przypadku braku rodziny z innymi
osobami interesującymi się mieszkańcem.
Kontaktten powinien polegać na bieżącym
informowaniu o ważnych faktach dotyczących zmian w stanie zdrowia, dkierowaniu
do szpitala lub senatorium, zamiaru przeniesienia do innego domu pomocy społecznej
itp,
7) utrzymywania stałęgo kontaktu z sądem
opiekuńczym oraz opiekunami prawnymi i
kuratorami częņciowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych mieszkańców Domu,
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8) zapewnienia warunków do godnego umierania i sprawienia umarłemu mieszkańcowi
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pogrzebu zgodnie z jego wyznaniem i miejscowymi zwyczajami.

Rozdział 4.
Organizacja Domu i jego gospodarka finansowa
§ 12. Szczegółową organizację Domu i zasady funkcjonowania okreņla regulamin organizacyjny opracowywany przez Dyrektora DPS i
przyjęty przez Zarząd Powiatu w Sandomierzu.

późn. zm.), pokrywa wydatki z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego- powiatu a dochody
odprowadza na rachunek budzetu tej jednostki
samorządu terytorialnego.

§ 13.1. Dom jest jednostką budżetową i
prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z

2. Podstawą gospodarki finansowej jest
plan finansowy jednostki budżetowej obejmujący jej dochody i wydatki.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 14.1. Zmiany statutu nastąpić mogą w
trybie właņciwym dla jego nadania.

2. Statut zostaje podany do wiadomoņci
wszystkim pracownikom i mieszkańcom Domu.
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UCHWAŁA NR XLII/364/2010
RADY POWIATU W SANDOMIERZU
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia warunków całkowitego lub czĉņciowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt
dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastĉpczej
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
/Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./,
art. 79 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2009r.
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm./ Rada Powiatu
ustala, co następuje:
§ 1. Okreņla się warunki całkowitego lub
częņciowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o któej mowa
w art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej /Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz.1362 z późn. zm./, w rodzinie zastępczej, w
okreņlony poniżej sposób:
§ 2. Całkowitemu zwolnieniu z opłaty za
pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie
zastępczej mogą podlegać rodzice dziecka, w
sytuacji gdy:
1) dochód osoby ubiegającej się o zwolnienie z
opłaty nie przekracza 150% kryterium dochodowego okreņlonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy

społecznej, zwanego dalej „kryterium dochodowym”;
2) rodzice dziecka ponoszą opłatę za pobyt innego członka rodziny w domu pomocy społecznej, oņrodku wsparcia, placówce interwencyjnej, socjalizacyjnej lub resocjalizcyjnej i dochód na osobę, po odliczeniu tej opłaty, nie
przekracza 150% kryterium dochodowego;
3) dochód na osobę przekracza 150% kryterium
dochodowego, ale nie przekracza 400% przy
jednoczesnym wystąpieniu jednej z niżej
wymienionych okolicznoņci:
a) istnieje w rodzinie niepełnosprawnoņć
lub długotrwała choroba,
b) zaistnieje zdarzenie losowe lub klęska
żywiołowa, której skutki dotkną członków
rodziny.
§ 3.1. Częņciowemu zwolnieniu z ponoszenia opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej
w rodzinie zastępczej mogą podlegać rodzice
dziecka w przypadku, gdy dochód osoby ubiegającej się o zwolnienie przekracza 150% kryterium
dochodowego, według poniższej tabeli:
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Dochód w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego w %
od 151% do 200%
od 201% do 250%
od 251% do 300%
od 301% do 350%
od 351% do 400%
od 401%

2. Opłaty okreņlone w ust.1 - w tabeli mogą być pomniejszone o 25% za drugie dziecko
lub osobę pełnoletnią przebywającą w rodzinie
zastępczej i o 50% na każde następne dziecko lub
osobę pełnoletnią.
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Wysokoņć opłaty
10%
20%
30%
50%
75%
100%

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/136/2004
Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 23 czerwca
2004r. w sprawie warunków częņciowego lub
całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie
zastępczej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sandomierzu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
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UCHWAŁA NR 414/LVII/2010
RADY POWIATU SKARŉYSKIEGO
z dnia 27 października 2010 r.
zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu SkarŊyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia regulaminu okreņlającego wysokoņć oraz warunki przyznawania
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oņwiatowych, dla których Powiat SkarŊyski
jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługĉ lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12
pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 6 – 6a w związku z art. 91 d
pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami) w
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w oņwiacie Rada Powiatu Skarżyskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. W „Regulaminie okreņlającym wysokoņć oraz warunki przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w szkołach i placówkach oņwiatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia” stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z
dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu okreņlającego wysokoņć oraz
warunki przyznawania nauczycielom zatrudnio-

nym w szkołach i placówkach oņwiatowych, dla
których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Tworzy się
w szkołach fundusz na dodatek motywacyjny
dla nauczycieli w wysokoņci sumy następujących składników: 4% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli danej szkoły, 20%
wynagrodzenia zasadniczego dyrektora szkoły i 10% wynagrodzenia zasadniczego wicedyrektora szkoły.”
2. § 4 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „Okreņla się
następujące stawki dodatków funkcyjnych
dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły i zatwierdzone przez organ prowadzący szkołę oraz dla nauczyciela,
któremu powierzono funkcję wychowawcy
klasy, doradcy metodycznego, nauczyciela
konsultanta, opiekuna stażu:
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Stanowisko – typ i wielkoņć szkoły (placówki)
Dyrektor
a) szkoły (zespołu) każdego typu
b) specjalnego oņrodka szkolno-wychowawczego
c) poradni psychologiczno-pedagogicznej
d) młodzieżowego oņrodka socjoterapii
Wicedyrektor
a) szkoły (zespołu) każdego typu
b) specjalnego oņrodka szkolno – wychowawczego
c) młodzieżowego oņrodka socjoterapii
Kierownik
a) centrum kształcenia praktycznego, szkolnej pracowni zajęć praktycznych, internatu
Pozostałe stanowiska kierownicze, nie wymienione wyżej
Opiekun stażu
Wychowawca klasy
Doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant

Wysokoņć dodatku w %

19% do 45%*/

15% - 23% */

8,25% - 25% */
8,25% - 25% */
2%**/
5,5%**/
15%*/

*/ procent ņredniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 3
Karty Nauczyciela, dotyczy stanowisk okreņlonych w tabeli w pozycji 1–4 oraz pozycji 7
**/ procent ņredniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 Karty
Nauczyciela”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego:
Ireneusz Syryjczyk
3477

3478
3478

UCHWAŁA NR XL/211/10
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmian w budŊecie Powiatu na 2010 rok
Na podstawie art.12 pkt 5, art.55 ust.1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z
2002 r. Nr. 23 poz.220 Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz.984,Nr 153 poz.271, Nr 200 poz.1688, Nr 214
poz. 1806; z 2003 Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr 102
poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008r.
Nr 180. poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r.
Nr 92 poz.753, z 2010r. Nr 28 poz.142, 146,
Nr 106 poz.675), w związku z art.166 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz
art.211, art.233 pkt.3, ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz.1240, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123
poz.835) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:
1. zwiększeniu dochodów o kwotę 4 500 zł,
2. przeniesieniu planowanych kwot dochodów
między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:
1. zwiększeniu wydatków o kwotę 4 500 zł,
2. przeniesieniu planowanych kwot wydatków
między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi
zgodnie z załącznikiem nr 2.
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§ 3.1. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem
nr 3.
2. Dokonuje się zmian w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4.1. Dokonuje się zwiększenia dotacji
podmiotowej o kwotę 40 000 zł dla Powiatowego
Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie.
2. Dotacje podmiotowe na łączną kwotę
1 017 852 zł po zmianach zawiera załącznik nr 5.

Poz. 3478

innych źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi:
a) bieżących – 862 563 zł,
b) majątkowych – 1 984 790 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6, 6a i 6b.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Jerzy Bała

§ 5.1. Dokonuje się zmian w wydatkach na
programy i projekty realizowane ze ņrodków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

Załącznik nr 1
do uchwały nr XL/211/10
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 października 2010 r.
Zmiany w planie dochodów budŊetu w zł.
Dział
020

Rozdział

Paragraf

02001
2460

853
85395
2007

2009

6207

6209

Razem:

Treņć
Przed zmianą
Leņnictwo
187 500,00
Gospodarka leņna
187 500,00
Ņrodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje
186 000,00
zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
ORGAN
186 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1 513 554,00
Pozostała działalnoņć
734 890,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
672 945,00
ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków
europejskich
ORGAN
672 945,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
46 797,00
ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków
europejskich
ORGAN
46 797,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
0,00
6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków
europejskich
ORGAN
0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
0,00
6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków
europejskich
ORGAN
0,00
38 331 219,00

Zmiana
4 500,00
4 500,00

Po zmianie
192 000,00
192 000,00

4 500,00

190 500,00

4 500,00
0,00
0,00

190 500,00
1 513 554,00
734 890,00

- 10 498,00

662 447,00

- 10 498,00

662 447,00

- 1 852,00

44 945,00

- 1 852,00

44 945,00

10 498,00

10 498,00

10 498,00

10 498,00

1 852,00

1 852,00

1 852,00

1 852,00

4 500,00 38 335 719,00
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XL/211/10
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 października 2010 r.
Zmiany w planie wydatków budŊetu w zł.
Dział
020

Rozdział

Paragraf

02001
3020
600
60014
6050
750
75075
4210
4219
4300
4309
754
75411
3070

4060

4110
4120
4210
4260
4280
801
80120
4040
4210
4270
4280
4300
80130
4040

Treņć
Leņnictwo
Gospodarka leņna
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
STAROSTWO POWIATOWE
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
STAROSTWO POWIATOWE
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zakup materiałów i wyposażenia
STAROSTWO POWIATOWE
Zakup materiałów i wyposażenia
STAROSTWO POWIATOWE
Zakup usług pozostałych
STAROSTWO POWIATOWE
Zakup usług pozostałych
STAROSTWO POWIATOWE
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Pozostałe należnoņci żołnierzy zawodowych i
nadterminowych oraz funkcjonariuszy
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Składki na ubezpieczenia społeczne
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Składki na Fundusz Pracy
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Zakup materiałów i wyposażenia
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Zakup energii
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Zakup usług zdrowotnych
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Oņwiata i wychowanie
Licea ogólnokształcące
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Zakup materiałów i wyposażenia
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Zakup usług remontowych
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Zakup usług zdrowotnych
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Zakup usług pozostałych
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Szkoły zawodowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Przed zmianą
222 500,00
187 500,00
186 000,00
186 000,00
11 636 508,00
11 436 508,00
8 717 552,00
7 487 542,00
1 230 010,00
4 894 906,00
170 174,00
26 750,00
26 750,00
324,00
324,00
91 450,00
91 450,00
18 225,00
18 225,00

Zmiana
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
- 124 000,00
- 124 000,00
- 124 000,00
- 154 320,00
30 320,00
0,00
0,00
- 38,00
- 38,00
38,00
38,00
- 203,00
- 203,00
203,00
203,00

Po zmianie
227 000,00
192 000,00
190 500,00
190 500,00
11 512 508,00
11 312 508,00
8 593 552,00
7 333 222,00
1 260 330,00
4 894 906,00
170 174,00
26 712,00
26 712,00
362,00
362,00
91 247,00
91 247,00
18 428,00
18 428,00

2 965 275,00

0,00

2 965 275,00

2 884 275,00

0,00

2 884 275,00

155 200,00

2 100,00

157 300,00

155 200,00

2 100,00

157 300,00

145 232,00

- 52 792,00

92 440,00

145 232,00

- 52 792,00

92 440,00

11 785,00

- 1 767,00

10 018,00

11 785,00

- 1 767,00

10 018,00

1 600,00

- 59,00

1 541,00

1 600,00

- 59,00

1 541,00

128 291,00

49 518,00

177 809,00

128 291,00

49 518,00

177 809,00

21 176,00

2 000,00

23 176,00

21 176,00

2 000,00

23 176,00

8 000,00

1 000,00

9 000,00

8 000,00

1 000,00

9 000,00

11 374 091,00
3 848 649,00
196 466,00
67 950,00
60 132,00
41 632,00
45 685,00
30 465,00
2 750,00
1 450,00
61 588,00
33 088,00
6 825 792,00
340 150,00
158 900,00

58 800,00
28 812,00
- 8 000,00
- 8 000,00
28 812,00
28 812,00
- 1 100,00
- 1 100,00
1 100,00
1 100,00
8 000,00
8 000,00
29 988,00
- 15 000,00
- 15 000,00

11 432 891,00
3 877 461,00
188 466,00
59 950,00
88 944,00
70 444,00
44 585,00
29 365,00
3 850,00
2 550,00
69 588,00
41 088,00
6 855 780,00
325 150,00
143 900,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 322
4210
4270
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4300
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4127
4247
4249
4447
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4040
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921
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Zakup materiałów i wyposażenia
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Zakup usług remontowych
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Zakup usług zdrowotnych
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Zakup usług pozostałych
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalnoņć
Wynagrodzenia osobowe pracowników
POWIATOWY URZĄD PRACY
Składki na ubezpieczenia społeczne
POWIATOWY URZĄD PRACY
Składki na Fundusz Pracy
POWIATOWY URZĄD PRACY
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych
POWIATOWY URZĄD PRACY
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Edukacyjna opieka wychowawcza
Internaty i bursy szkolne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Zakup materiałów i wyposażenia
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Zakup usług pozostałych
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
STAROSTWO POWIATOWE

Poz. 3478
64 868,00
49 868,00
64 565,00
42 585,00
5 600,00
1 100,00
91 250,00
50 450,00
2 087 814,00
773 344,00
127 154,00
85 981,00
35 362,00
15 581,00
4 994,00
1 961,00

29 988,00
29 988,00
- 500,00
- 500,00
500,00
500,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
212,00
212,00
- 131,00
- 131,00
- 29,00
- 29,00

94 856,00
79 856,00
64 065,00
42 085,00
6 100,00
1 600,00
106 250,00
65 450,00
2 087 814,00
773 344,00
127 366,00
86 193,00
35 231,00
15 450,00
4 965,00
1 932,00

12 219,00

- 10 498,00

1 721,00

12 219,00

- 10 498,00

1 721,00

2 157,00

- 1 852,00

305,00

2 157,00

- 1 852,00

305,00

5 289,00

- 52,00

5 237,00

4 244,00

- 52,00

4 192,00

0,00

10 498,00

10 498,00

0,00

10 498,00

10 498,00

0,00

1 852,00

1 852,00

0,00
1 605 287,00
943 011,00
49 055,00
23 900,00
27 200,00
23 200,00
22 800,00
10 800,00
381 972,00
279 500,00

1 852,00
25 200,00
25 200,00
- 2 000,00
- 2 000,00
25 200,00
25 200,00
2 000,00
2 000,00
40 000,00
40 000,00

1 852,00
1 630 487,00
968 211,00
47 055,00
21 900,00
52 400,00
48 400,00
24 800,00
12 800,00
421 972,00
319 500,00

279 500,00

40 000,00

319 500,00

279 500,00

40 000,00

319 500,00

47 585 563,00

4 500,00

47 590 063,00
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XL/211/10
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 października 2010 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XL/211/10
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 października 2010 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XL/211/10
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 października 2010 r.
Dotacje podmiotowe w 2010 r.
Lp. Dział Rozdział
Nazwa instytucji
1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1
921
92109 Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie
Zmiany: +40 000,- Plan po zmianach
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Szkoły niepubliczne we Włoszczowie działąjące w ramach Zakładu Doskonalenia Zawo1
801
80120
dowego w Kielcach
Szkoły niepubliczne we Włoszczowie działąjące w ramach Zakładu Doskonalenia Zawo2
801
80130
dowego w Kielcach
3
853
85311 Caritas Diecezji Kieleckiej -prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej
Ogółem

Kwota dotacji
5
279 500
319 500
155 760
476 832
65 760
1 017 852

Załącznik nr 6
do uchwały nr XL/211/10
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 października 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze ņrodków pochodzących z budŊetu Unii Europejskiej
oraz innych ňródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.
I

II

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

Planowane wydatki budŊetowe na realizacjĉ Wydatki w
Wydatki
zadań programu w latach 2011 - 2012
roku 2013
w roku
budŊetowym
Razem
2011 rok
2012 rok
2010
2011 - 2012
862 563
367 011
189 087
118 622
0
82 720
44 945
16 988
11 594
734 898
350 023
177 493
118 622
1 984 790
115 478
80 098
195 576
0
589 589
23 360
12 015
35 375
201 852
1 193 349
92 118
68 083
160 201
2 847 353
482 489
269 185
314 198
0
672 309
23 360
12 015
35 375
0
246 797
16 988
11 594
0
0
1 928 247
442 141
245 576
278 823
0
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Załącznik nr 6a
do uchwały nr XL/211/10
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 października 2010 r.
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Załącznik nr 6b
do uchwały nr XL/211/10
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 października 2010 r.
3478
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3479
3479

UCHWAŁA NR XL/213/10
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/183/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych, a takŊe niepublicznych oņrodków i placówek oņwiatowych oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowoņci ich wykorzystywania
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592 – zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806; z
2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.
1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz.
753; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz
art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. – o
systemie oņwiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 – zmiany: Nr 273 poz. 2703,
Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94
poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091,
Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r.
Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz.
1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542,
Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz.
1280, Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz. 416,
Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz.
1618; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56
poz. 458, Nr 219 poz. 1705; z 2010 r. Nr 44 poz.
250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148
poz.991) – Rada Powiatu Włoszczowskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. § 2 załącznika do uchwały
nr XXXVI/183/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 25 marca 2010 r. - w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepublicznych oņrodków i placówek oņwiatowych oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowoņci ich ykorzystywania (Dz. Urz. Woj.
Ņw. z 2010 r. Nr 153 poz.1267), otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Poszczególne częņci dotacji udzielanej przez
Dotującego dla szkół niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych, w których
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przekazywanej w terminie do

ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły, oblicza się jako iloczyn
liczby uczniów – ustalonej z uwzględnieniem
postanowień § 4 ust. 2 – i kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju
szkoły w częņci oņwiatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Powiat Włoszczowski.
2. Poszczególne częņci dotacji udzielanej przez
Dotującego dla szkół niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w art. 90 ust. 2a ustawy, przekazywanej w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły,
oblicza się jako iloczyn liczby uczniów – ustalonej z uwzględnieniem postanowień § 4 ust. 2
– oraz kwoty stanowiącej 50 % ustalonych w
budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie
powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie
szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.
3. Poszczególne częņci dotacji udzielanej przez
Dotującego dla placówek niepublicznych, o
których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy, przekazywanej w terminie do ostatniego dnia
każdego miesiąca na rachunek bankowy
szkoły, oblicza się jako iloczyn liczby uczniów
– ustalonej z uwzględnieniem postanowień §
4 ust. 2 – i kwoty przewidzianej na jednego
ucznia tego rodzaju placówki w częņci oņwiatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Włoszczowskiego.
4. W przypadku niepublicznych oņrodków
umożliwiających realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i
młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7
ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upoņledzeniem umysłowym z niepełnosprawno-

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 322

– 26886 –

ņciami sprzężonymi, poszczególne częņci dotacji udzielanej przez Dotującego, przekazywanej w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły,
oblicza się jako iloczyn liczby uczniów – ustalonej
z
uwzględnieniem
postanowień
§ 4 ust. 2 – i kwoty przewidzianej na jednego
ucznia tego rodzaju oņrodka w częņci oņwiatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Włoszczowskiego.
5. Do czasu ustalenia stawki dotacji otrzymywanej przez szkołę na jednego ucznia w roku,
na który zostaje ona udzielona, poszczególne
częņci dotacji będą przekazywane przez Dotującego na rachunek bankowy szkoły w wysokoņci obowiązującej w roku poprzednim.
6. Po ustaleniu dotacji otrzymywanej przez
szkołę na jednego ucznia w roku, na który
jest ona udzielana, częņci dotacji przekazane
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w trybie okreņlonym w ust. 5 podlegają rozliczeniu, a różnice zostaną uwzględnione przy
następnej częņci dotacji obliczanej na podstawie ust. 1-4 i przekazywanej przez Dotującego na rachunek bankowy szkoły.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Włoszczowskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni – licząc od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Jerzy Bała

3479
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UCHWAŁA NR LIII/447/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 22 wrzeņnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GOŁĈBICE I” w
Sandomierzu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. 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 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi

zmianami), oraz po stwierdzeniu zgodnoņci z
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza, uchwalonego uchwałą Nr XXV/163/2000
Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego
2000r. wraz z późniejszymi zmianami Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Gołębice I” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą
Nr XXV/165/2000 Rady Miasta Sandomierza z
dnia 24 lutego 2000r. ogłoszonego w Dzienniku
Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego
Nr 21 z dnia 18 kwietnia 2000r. poz. 160, zwaną
dalej zmianą planu.
2. Obszar objęty zmianą planu obejmuje
dwa tereny o łącznej powierzchni ok. 0,48 ha
położone po południowej stronie ulicy Dąbrowskiego i ul. Harcerskiej, zgodnie z oznaczeniem
granicy zmiany na rysunku zmiany planu.

3. Częņci składowe zmiany planu stanowią:
1) treņć niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu wykonany w skali 1:1000, na kopii fragmentu rysunku planu stanowiącego załącznik graficzny Nr 1 do uchwały Nr XXV/165/2000 Rady
Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000r.,
stanowiący integralną czeņć niniejszej
uchwały,
3) załącznik nr 2 – rysunek zmiany planu wykonany w skali 1:1000, na kopii fragmentu rysunku planu stanowiącego załącznik graficzny Nr 2 Infrastruktura techniczna do uchwały
Nr XXV/165/2000 Rady Miasta Sandomierza z
dnia 24 lutego 2000r., stanowiący integralną
czeņć niniejszej uchwały,
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4) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie
realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
4. Do ustaleń zmiany planu w przysługującym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.
5. Zmiana planu, stosownie do przepisów
odrębnych o ochronie ņrodowiska została poprzedzona opracowaniem ekofizjograficznym,
zawierającym poszerzone materiały informacyjne o terenie.
6. Do zmiany planu dołączone zostały, jako
odrębne opracowania nie podlegające uchwaleniu:
1) Prognoza oddziaływania na ņrodowisko
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gołębice I” w Sandomierzu,
2) Prognoza skutków finansowych uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gołębice I” w Sandomierzu.
§ 2.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) zmianie planu – rozumie się przez to zmianę
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego „Gołębice I” w Sandomierzu,
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą
Uchwałę Rady Miasta Sandomierza, w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Gołębice I” w Sandomierzu,
3) działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomoņć gruntową lub działkę
gruntu, której wielkoņć, cechy geometryczne,
dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie
w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowla-
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nych wynikające z przepisów odrębnych i aktów prawa miejscowego,
4) terenie - należy przez to rozumieć obszar
funkcjonalny o okreņlonym przeznaczeniu
podstawowym, wyznaczony na rysunku
zmiany planu liniami rozgraniczającymi, które pokrywają się z granicą opracowania
zmiany planu,
5) dostępie do drogi publicznej – należy przez
to rozumieć bezpoņredni dostęp do tej drogi
albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną
lub przez ustanowienie odpowiedniej służebnoņci gruntowej,
6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez
to rozumieć dominujące przeznaczenie terenu, wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi, występujące na co najmniej 60% jego
powierzchni,
7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez
to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenu inne niż podstawowe, które uzupełniają lub
wzbogacają przeznaczenie podstawowe i służą jego lepszemu funkcjonowaniu,
8) wysokoņci zabudowy - rozumie się przez to
wartoņć wyrażoną w metrach od poziomu
gruntu w najniższej usytuowanym narożniku
budynku do najwyższego punktu konstrukcji
dachu wraz z jego pokryciem,
9) intensywnoņci zabudowy terenu (działki budowlanej) - rozumie się przez to wskaźnik definiowany jako stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków
zlokalizowanych na danym terenie (działce
budowlanej) do powierzchni tego terenu;
powierzchnię budynku liczy się w obrysie
ņcian zewnętrznych lub, w przypadku kondygnacji poddasza, w obrysie stropodachu na
wysokoņci 1,0 m od poziomu podłogi,
10) ustawie - rozumie się przez to przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),
11) przepisy odrębne - należy przez to rozumieć
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi

Rozdział 2.
Zakres przedmiotowy oraz cel opracowania planu
§ 3.1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu
są zagadnienia okreņlone w art. 15 ust. 2 ustawy.
2. Z uwagi na istniejące uwarunkowania
nie zachodzi potrzeba dokonania ustaleń zmiany
planu w zakresie:
1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.
3. W zmianie planu uwzględniono uwarunkowania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, przepisów prawa
miejscowego oraz z ustaleń studium uwarunko-

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 322

– 26888 –

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza.
4. Rysunek zmiany planu obowiązuje w
następującym zakresie:
1) granice terenów objętych zmianą planu, pokrywające się z liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
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2) oznaczenia dotyczące przeznaczenia terenów
okreņlone symbolem literowym i numerem
wyróżniającym go spoņród innych terenów.
5. Celem ustaleń zmiany planu jest
uwzględnienie zasady zrównoważonego rozwoju
i zapewnienie integracji wszelkich działań podejmowanych w jego granicach, w celu zapewnienia
warunków przestrzennych dla poprawy i zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych właņcicieli.

Rozdział 3.
Ustalenia ogólne
§ 4.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
uchwale stanowią podstawę do okreņlenia sposobu zabudowy i zagospodarowania terenów
objętych zmianą planu.

7. Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi przez istniejący i rozbudowywany system
zaopatrzenia w wodę.

2. Ustalenia ogólne zmiany planu wraz z
ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi poszczególnych terenów, stanowią integralną częņć
ustaleń zmiany planu.

8. Tereny objęte zmianą planu znajdują się
w zasięgu istniejących syren alarmowych.

3. Zmiana przepisów odrębnych związanych z treņcią ustaleń zmiany planu nie powoduje potrzeby zmiany tych ustaleń, jeżeli w sposób
oczywisty daje się je dostosować do nowego
stanu prawnego, bez uszczerbku dla ich istoty.
4. Na terenach objętych zmianą planu,
sposób usytuowania nowych obiektów i urządzeń budowlanych, pozostawia się do uņciņlenia
w postępowaniu administracyjnym w sprawie
wydania pozwolenia na budowę, z zachowaniem
wymogów wynikających z przepisów odrębnych,
mających odniesienie do okreņlonego w zmianie
planu sposobu użytkowania terenu.
5. W granicach terenów objętych zmianą
planu dopuszcza się:
1) lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku
zmiany planu urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, niezbędnych dla obsługi terenów objętych zmianą planu i terenów sąsiednich,
2) wyznaczenie dodatkowych dróg wewnętrznych do nowo wydzielanych działek budowlanych.
6. Przy projektowaniu i realizacji inwestycji
w terenach objętych zmianą planu należy zachować warunki wynikające z przepisów odrębnych dotyczących sposobu uwzględniania w
zagospodarowaniu
przestrzennym
potrzeb
obronnoņci i bezpieczeństwa państwa.

9. Tereny objęte zmianą planu położone są
poza zasięgiem obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.
§ 5. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania
1. W zmianie planu tereny oznaczone symbolami 9 MN i 10 MN, wyznaczone liniami rozgraniczającymi, które pokrywają się z granicą
zmiany planu przeznacza się pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, których funkcje okreņlone zostały w ustaleniach szczegółowych, w § 16 uchwały.
§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
1. Dla terenów objętych zmianą planu ustala się
zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zgodnie z przepisami odrębnymi
obowiązującymi w tym zakresie oraz ustaleniami okreņlonymi w przepisach niniejszego
paragrafu.
2. Warunkiem realizacji zabudowy na działce
budowlanej jest zapewnienie jej dostępu do
drogi publicznej.
3. Nową zabudowę należy kształtować w nawiązaniu do naturalnej rzeźby terenu.
4. Realizacja nowych obiektów, budowa ogrodzeń i obiektów małej architektury powinna
uwzględniać warunki i zasady okreņlone w
niniejszym paragrafie oraz ustaleniach
szczegółowych okreņlonych w § 16 uchwały.
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5. Rozwiązania architektoniczne dla realizacji
budynków, ogrodzeń i obiektów małej architektury w obrębie działki budowlanej należy
kształtować w sposób ujednolicony, aby
uniknąć powstawania elementów dysharmonijnych, pogarszających odbiór wizualny,
przy czym:
1) zaleca się stosowanie materiałów tradycyjnych, naturalnych w szczególnoņci takich jak: dachówka, kamień, cegła, drewno,
2) zakazuje się stosowania materiałów wykończeniowych sztucznych typu „siding”
na elewacjach budynków,
3) nakazuje się stosowanie odcieni czerwieni, brązu i grafitu na pokryciach dachowych,
4) ogrodzenie działek:
a) dostosowanie rozwiązań materiałowych i kolorystyki do cech architektury budynku,
b) zalecana wysokoņć ogrodzenia działki
do 1,8 m,
6. Dopuszcza się lokalizację elementów infrastruktury technicznej służącej obsłudze terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej takich jak: złącza kablowe, skrzynki licznikowe etc., które należy lokalizować w ogrodzeniach posesji lub na ņcianach budynków.
7. W celu zapewnienia właņciwej obsługi parkingowej ustala się min. 1 miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny, min. 2 miejsca
parkingowe na każde 100m2 powierzchni
użytkowej w przypadku lokalizacji usług nieuciążliwych, lecz nie mniej niż 2 miejsca parkingowe.
8. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną dopuszcza się
możliwoņć wydzielania dodatkowych dróg
wewnętrznych.
§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony
ņrodowiska, przyrody oraz krajobrazu kulturowego
1. Przy projektowaniu i realizacji inwestycji w
terenach objętych zmianą planu należy zachować warunki wynikające z przepisów odrębnych zgodnie, z którymi inwestor jest zobowiązany do oszczędnego korzystania z terenu i do ochrony gleby, zieleni, naturalnego
ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
2. Przyjęte rozwiązania projektowe dla planowanych obiektów powinny zapewniać
ochronę gleby, wód podziemnych i atmosfery przed przedostawaniem się zanieczyszczeń
powstających w trakcie realizacji i eksploatacji obiektów.
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3. Dla terenów objętych zmianą planu dopuszczalny poziom hałasu w ņrodowisku nie może przekroczyć wartoņci okreņlonych w przepisach odrębnych, jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej
1. Na terenie objętym ustaleniami zmiany planu nie występują obiekty wpisane do rejestru
i ewidencji zabytków oraz stanowiska archeologiczne.
2. Ochronie podlegają odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach
zabytkowych zgodnie z przepisami odrębnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac
budowlanych obiektów archeologicznych należy powiadomić właņciwe służby konserwatorskie
§ 9. Ustalenia dotyczące parametrów i
wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania
terenu
1. Wskaźnik intensywnoņci zabudowy, wielkoņć
powierzchni biologicznie czynnej, maksymalną iloņć kondygnacji, wysokoņć zabudowy, geometrię dachu okreņlają ustalenia
szczegółowe zmiany planu okreņlone w § 16
uchwały.
§ 10. Ustalenia dotyczące szczegółowych
zasad i warunków scalania i podziału nieruchomoņci
1. Scalanie nieruchomoņci na terenach objętych zmianą nie występuje.
2. Nowe podziały nieruchomoņci powinny być
prowadzone wewnątrz terenów z zachowaniem następujących zasad:
1) wydzielone działki budowlane, powinny
mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej,
2) parametry wydzielonych działek budowlanych powinny umożliwić lokalizację
wolnostojących budynków mieszkalnych
jednorodzinnych,
3) powierzchnia nowowydzielonych działek
budowlanych położonych w terenach
9MN i 10MN nie może być mniejsza niż
650 m2.
§ 11. Ustalenia dotyczące szczegółowych
warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
1. W obrębie terenów objętych zmianą planu
wprowadza się zakaz:
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1) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na ņrodowisko
i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowisko, za wyjątkiem
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
i komunikacji,
2) wznoszenia
obiektów
stwarzających
uciążliwoņć dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
3) lokalizacji obiektów naruszających krajobrazową kompozycję obszaru,
4) budowy masztów telefonii komórkowej
oraz instalacji urządzeń sieci radiokomunikacyjnych na obszarach objętych zmianą planu.
§ 12. Ustalenia dotyczące zasad obsługi
komunikacyjnej
1. Obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego
symbolem 9 MN odbywać się będzie:
1) z drogi oznaczonej symbolem 05 KD
znajdującej się poza granicami zmiany
planu poprzez działkę nr ewid. 637,
2) z drogi oznaczonej symbolem 04 KL znajdującej się poza granicami zmiany planu poprzez południowe częņci działek nr ewid. 647
i 648/3.
2. Obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego
symbolem 10 MN odbywać się będzie:
1) bezpoņrednio z drogi oznaczonej symbolem 06 KD znajdującej się poza granicami
zmiany planu po jego zachodniej stronie,
2) z drogi oznaczonej symbolem 02 KL znajdującej się poza granicami zmiany planu
poprzez północne częņć działek nr ewid.
608/1 i 609/1.
§ 13. Ustalenia dotyczące zasad zaopatrzenia w sieci infrastruktury technicznej
1. Zaopatrzenie w sieci infrastruktury technicznej poprzez istniejące i projektowane sieci infrastruktury technicznej, które przebiegają w
sąsiedztwie terenów objętych zmianą, poza
ich granicami.
2. Elementy liniowe infrastruktury technicznej
należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Zaopatrzenie w wodę obszarów objętych
zmianą planu nastąpi z miejskiej sieci wodociągowej. Doprowadzenie wody nastąpi poprzez istniejące i projektowane sieci wodociągowe biegnące na terenie dróg zlokalizowanych poza granicami zmiany planu, oznaczonych symbolami: 02KL, 05KD, 04KD, 5KX,
04KL, 06KD, 07KD.
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4. W zakresie gromadzenia i odprowadzenia
ņcieków bytowych z obszarów objętych
zmianą planu ustala się następujące zasady:
1) odprowadzenie ņcieków bytowych do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez istniejące i projektowane kanały
sanitarne biegnące na terenie dróg zlokalizowanych poza granicami zmiany planu
oznaczonych symbolami: 02KL, 05KD,
04KD, 5KX, 04KL, 06KD, 07KD;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników na nieczystoņci
ciekłe zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych
ustala się powierzchniowe odprowadzenie
wód opadowych na teren działki własnej.
6. W zakresie zaopatrzenia obiektów w energię
cieplną zlokalizowanych na obszarach objętych zmianą planu ustala się możliwoņć zaopatrywania w energię cieplną w oparciu o
zasilanie gazem ziemnym, energią elektryczną, energią słoneczną poprzez baterie słoneczne oraz indywidualne źródła ciepła z zastosowaniem urządzeń i paliw nieuciążliwych
dla ņrodowiska.
7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną obszarów objętych zmianą planu ustala
się zasilanie z istniejących i projektowanych
sieci niskiego napięcia, prowadzonych na terenach dróg zlokalizowanych poza granicami
zmiany planu oznaczonych symbolami: 02KL,
05KD, 04KD, 5KX, 04KL, 06KD, 07KD.
8. W zakresie zaopatrzenia w gaz obszarów
objętych zmianą planu, ustala się doprowadzenie gazu ziemnego poprzez istniejącą i
projektowaną sieć gazową, biegnącą na terenach dróg zlokalizowanych poza granicami
zmiany planu oznaczonych symbolami: 02KL,
05KD, 04KD, 5KX, 04KL, 06KD, 07KD.
9. W zakresie łącznoņci telekomunikacyjnej
obszarów objętych zmianą planu ustala się
możliwoņć podłączenia do istniejących sieci
telekomunikacyjnych.
10. W zakresie usuwania odpadów ustala się
następujące zasady:
1) czasowe gromadzenie odpadów stałych
przewiduje się w pojemnikach przeznaczonych na ten cel,
2) odbiór odpadów w systemie zorganizowanym na zasadzie indywidualnych
umów z odbiorcą odpadów i wywóz ich
na wysypisko odpadów, ze szczególnym
uwzględnieniem segregacji odpadów u
źródła ich powstawania.
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§ 14. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów
1. Do czasu zabudowy i zagospodarowania
terenów objętych zmianą planu na cele okreņlone w § 5 pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu bez dopuszczenia zabudowy tymczasowej za wyjątkiem obiektów
zaplecza budowy.

Poz. 3480

§ 15. Stawki procentowe, na podstawie,
których ustala się opłatę, o której mowa w
art. 36 ust. 4 ustawy
1. W celu naliczenia opłaty, o której mowa w
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się
stawkę procentową wzrostu wartoņci nieruchomoņci w wysokoņci 20 %.

Rozdział 4.
Ustalenia szczegółowe
§ 16.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 9MN o powierzchni
ok. 0,26 ha i 10MN o powierzchni ok. 0,22 ha
ustala się przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1
jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwoņć lokalizacji:
1) nieuciążliwych usług nie zaliczanych do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na ņrodowisko a służących zaspokojeniu
podstawowych potrzeb ludnoņci w zakresie
handlu, rzemiosła, kultury,
2) obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej,
3) obiektów gospodarczych i garażowych związanych z przeznaczeniem podstawowym,
4) zieleni ozdobnej i rekreacyjnej,
5) obiektów małej architektury.
3. W granicach terenu 9 MN należy ustalić
geotechniczne warunki posadowienia obiektów
budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1
ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) budynki mieszkalne należy realizować jako
obiekty wolnostojące,
2) obiekty gospodarcze i garaże mogą być realizowane jako dobudowane do budynków
mieszkalnych lub wolnostojące. Dopuszcza
się lokalizację tych obiektów bezpoņrednio
przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,
3) wskaźnik intensywnoņci zabudowy nie może
przekraczać 0,4,
4) wielkoņć powierzchni biologicznie czynnej
min. 30 % powierzchni działki.
5. Forma architektoniczna budynków
mieszkalnych:
1) wysokoņć zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, nie większa niż 11,0 m,
2) dopuszcza się podpiwniczenie budynku, przy
czym wysokoņć podpiwniczenia nie może

3)
4)
5)

6)

7)

wynosić więcej niż 1,3 m ponad ņredni poziom terenu,
dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia
połaci dachowych od 25° do 45°,
układ kalenicy prostopadły lub równoległy
do granic z działkami sąsiednimi,
pokrycie dachów ceramiczne lub imitujące
dachówkę fakturą z możliwoņcią zastosowania innych powszechnie stosowanych rozwiązań o wysokim stopniu estetyki w kolorze
czerwonym, brązowym lub grafitowym,
dopuszcza się zastosowanie na elewacjach
budynków co najwyżej trzech kolorów lub
trzech odcieni jednego koloru, okładzin elewacyjnych lub/i tynków,
nie dopuszcza się stosowania na elewacjach
materiałów wykończeniowych z tworzyw
sztucznych (tj. siding), blacha trapezowa,
blacha falista.

6. Forma architektoniczna budynków gospodarczych i garażowych:
1) wysokoņć zabudowy do 1 kondygnacji nadziemnej i nie większa niż 6,0 m,
2) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia
połaci dachowych od 25° do 40°,
3) dopuszcza się dachy jednospadowe w przypadku realizacji budynku bezpoņrednio przy
granicy z sąsiednią działką budowlaną,
4) układ kalenicy prostopadły lub równoległy
do granic z działkami sąsiednimi,
5) pokrycie dachów ceramiczne lub imitujące
dachówkę fakturą z możliwoņcią zastosowania innych powszechnie stosowanych rozwiązań o wysokim stopniu estetyki w kolorze
czerwonym, brązowym lub grafitowym, dostosowane do pokrycia budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w obrębie jednej działki,
6) kolorystyka ņcian zewnętrznych budynków
zharmonizowana z budynkiem mieszkalnym
w obrębie jednej działki,
7) nie dopuszcza się realizacji garaży blaszanych.
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Rozdział 5.
Ustalenia końcowe
§ 17. Tereny objęte ustaleniami zmiany
planu nie wymagają uzyskania zgody na zmianę
przeznaczenia gruntów rolnych i leņnych na cele
nierolnicze i nieleņne zgodnie z art. 5b ustawy z
3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i
leņnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz. 1266 z późniejszymi zmianami).
§ 18. Dla terenów objętych zmianą planu
tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gołębice I” w
Sandomierzu,
uchwalonego
Uchwałą
Nr XXV/165/2000 Rady Miasta w Sandomierzu z
dnia 24 lutego 2000r. w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-

strzennego „Gołębice I” w Sandomierzu
(Dz. Urz. Woj. Ņwiętokrzyskiego z 2000r. Nr 21,
poz. 160).
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Sandomierza
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak
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Załącznik nr 1
do uchwały nr LIII/447/2010
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 22 wrzeņnia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LIII/447/2010
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 22 wrzeņnia 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr LIII/447/2010
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 22 wrzeņnia 2010 r.
Rozstrzygniĉcie Rady Miasta w Sandomierzu w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy oraz zasad
finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami) po zapoznaniu się z
projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gołębice I” w Sandomierzu, Rada Miasta w Sandomierzu posta-

nawia, co następuje: zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Gołębice I”
w Sandomierzu nie wymaga realizacji zadań
inwestycyjnych z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

3480
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UCHWAŁA NR LI/402/10
RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 20 wrzeņnia 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czĉņci sołectwa MASŁÓW PIERWSZY
- OBSZAR 1, 3, 4, 5 na terenie gminy Masłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 14 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), po przedłożeniu przez Wójta Gminy Masłów miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego częņci sołectwa Masłów Pierw-

szy - obszar 1, 3, 4, 5 na terenie gminy Masłów,
po stwierdzeniu zgodnoņci ustaleń projektu
miejscowego planu zagospodarowania z zapisami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów”,
uchwalonym Uchwałą Nr XLVII/382/06 Rady
Gminy w Masłowie z dnia 19 października 2006r.
Rada Gminy w Masłowie uchwala co następuje:

DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
Rozdział 1.
Ustalenia wprowadzające
§ 1.1. Uchwaleniu podlega miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego częņci sołectwa Masłów Pierwszy - obszar 1, 3, 4, 5 na terenie gminy Masłów, zwany dalej „planem”.
2. Plan obejmuje teren częņci sołectwa
Masłów Pierwszy, o którym mowa w Uchwale
Nr XXXIX/298/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia
30 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy obszar 1, 3, 4, 5 na terenie gminy Masłów.

3. Częņci składowe planu stanowią:
1) treņć niniejszej uchwały,
2) Zał. Nr 1a i 1b - Rysunek miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Masłów Pierwszy - obszar 1, 3, 4, 5 na terenie
gminy Masłów – „Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu”; skala 1: 2000”,
3) Zał. Nr 2 – Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu planu,
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4) Zał. Nr 3 - Rozstrzygnięcia Rady Gminy w
Masłowie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania.
4. Plan, stosownie do przepisów odrębnych o ochronie ņrodowiska został poprzedzony
opracowaniem ekofizjograficznym terenu, zawierającym poszerzone materiały informacyjne
o ņrodowisku.
5. Do planu dołączone zostały, jako odrębne opracowania nie podlegające uchwaleniu:
1) Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częņci sołectwa Masłów Pierwszy - obszar 1, 3, 4, 5, na terenie gminy Masłów, na
ņrodowisko przyrodnicze,
2) Prognoza skutków finansowych uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częņci sołectwa Masłów Pierwszy
- obszar 1, 3, 4, 5, na terenie gminy Masłów.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) planie – rozumie się przez to miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego częņci sołectwa Masłów Pierwszy - obszar 1, 3, 4, 5, na
terenie gminy Masłów,
2) rysunku planu – rozumie się przez to rysunek
w skali 1: 2000, opracowany z wykorzystaniem map ewidencyjnych pozyskanych z zasobów geodezyjnych i kartograficznych Starostwa Powiatowego w Kielcach, który stanowiący Załącznik Nr 1a i 1b do niniejszej
uchwały,
3) ustawie – rozumie się przez to przepisy
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),
4) terenie funkcjonalnym – należy przez to rozumieć teren wyznaczony liniami rozgraniczającymi,
5) działce budowlanej – rozumie się przez to
nieruchomoņć gruntową lub działkę gruntu,
której wielkoņć cechy geometryczne, dostęp
do drogi publicznej oraz wyposażenie w
urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych,
wynikające z odrębnych przepisów i aktów
prawa miejscowego,
6) wskaźniku powierzchni zabudowy działki
budowlanej – rozumie się przez to stosunek
powierzchni częņci zabudowanej działki do
całej powierzchni działki,
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7) powierzchni biologicznie czynnej – należy
przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę
powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50 % sumy powierzchni tarasów i
stropodachów o powierzchni nie mniejszej
niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub
kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację,
8) liniach rozgraniczających – należy przez to
rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym (różnej funkcji), w tym również pomiędzy terenami dróg a terenami przeznaczonymi pod zabudowę i inne zainwestowanie,
mierzone w osi linii,
9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na działce
linie okreņlające najmniejszą, dopuszczalną
odległoņć zewnętrznego lica ņciany budynku
od ulicy, ciągu pieszego, granicy działki lub
innego obiektu, zgodnie z rysunkiem planu,
bez wysuniętych poza ten obrys schodów,
okapów, otwartych ganków oraz balkonów,
10) dostępie do drogi publicznej – należy przez
to rozumieć bezpoņredni dostęp do tej drogi
albo przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie służebnoņci drogowej,
11) przeznaczeniu podstawowym – należy przez
to rozumieć planowany rodzaj użytkowania
terenu, który przeważa w min. 50% na danym terenie wraz z elementami zagospodarowania towarzyszącego, związanego bezpoņrednio z funkcją terenu,
12) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez
to rozumieć rodzaj użytkowania inny niż
podstawowy, który nie stanowi więcej niż
50% na danym terenie wydzielonym liniami
rozgraniczającymi,
13) usługach nieuciążliwych lub działalnoņci
nieuciążliwej – należy przez to rozumieć działalnoņć, która nie powoduje oddziaływań
szkodliwych dla ņrodowiska i zdrowia ludzi
oraz oddziaływań mogących pogorszyć stan
ņrodowiska, dla których sporządzenie raportu
o oddziaływaniu na ņrodowisko nie jest wymagane,
14) usługach komercyjnych podstawowych –
należy rozumieć usługi służące zaspokojeniu
potrzeb ludnoņci w zakresie handlu podstawowego, rzemiosła (np.: usługi fryzjerskie,
krawieckie, szklarskie, pralnicze, biurowe, radiowo-telewizyjne, naprawy sprzętu domowego, małej gastronomii, piekarnie o wielkoņci produkcyjnej nie przekraczającej 1t/dobę),
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które mogą być realizowane w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej po spełnieniu wszelkich wymogów wynikających z
przepisów szczególnych. Uciążliwoņć powyższych przedsięwzięć powinna ograniczać się
do terenu do którego inwestor posiada tytuł
prawny,
15) usługach publicznych – należy przez to rozumieć działalnoņć związaną z realizacją celów publicznych w rozumieniu przepisów art.
6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomoņciami,
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16) sieci infrastruktury technicznej – należy przez
to rozumieć będące w eksploatacji zakładów
lub przedsiębiorstw, sieci techniczne rozdzielcze, do których możliwoņć przyłączenia
na okreņlonych warunkach zagwarantowana
jest przepisami powszechnie obowiązującymi lub przepisami miejscowymi oraz związane z nimi sieci przesyłowe,
17) tytule prawnym – należy przez to rozumieć
prawo własnoņci, użytkowania, zarządu oraz
inne prawa wynikające z umów cywilnoprawnych.

Rozdział 2.
Zakres przedmiotowy oraz cel opracowania planu
§ 3.1. Przedmiotem ustaleń planu są zagadnienia okreņlone w art. 15 ust. 2 ustawy.
2. W planie uwzględniono uwarunkowania
wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, przepisów prawa miejscowego
oraz ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów.
3. Przy wydawaniu na podstawie ustaleń
planu rozstrzygnięć administracyjnych, których
przedmiotem jest sposób zagospodarowania
terenów, należy uwzględniać łącznie:
1) wymogi wynikające z ustaleń planu, w tym:
a) warunki ochrony i kształtowania ņrodowiska przyrodniczego, kulturowego, krajobrazu i ładu przestrzennego,
b) ogólne zasady zagospodarowania terenów, podziałów nieruchomoņci i kształtowania zabudowy,

c) przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów,
d) ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej,
2) wymogi wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów prawa
miejscowego.
§ 4. Rysunek planu zawiera:
1) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów funkcjonalnych, dla których mają zastosowanie
uregulowania wynikające z przepisów prawnych powszechnie obowiązujących,
2) oznaczenia będące obowiązującymi ustaleniami planu, w tym w szczególnoņci:
a) linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) strefa od cmentarza parafialnego.
3) oznaczenia o charakterze informacyjnym.

Rozdział 3.
Ogólne ustalenia realizacyjne
§ 5.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
uchwale stanowią podstawę do okreņlenia sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.
2. Ustalenia ogólne planu wraz z ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi poszczególnych terenów i infrastruktury technicznej, stanowią integralną częņć ustaleń planu. Pominięcie lub wybiórcze stosowanie poszczególnych
ustaleń powoduje niezgodnoņć z niniejszym
planem.

3. Zmiana przepisów szczególnych związanych z treņcią ustaleń planu nie powoduje
potrzeby zmiany tych ustaleń, jeżeli w sposób
oczywisty daje się je dostosować do nowego
stanu prawnego, bez uszczerbku dla ich istoty.
§ 6.1. Na terenach objętych planem, sposób usytuowania nowych obiektów i urządzeń
budowlanych pozostawia się do uņciņlenia w
postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia na budowę, z zachowaniem
wymogów wynikających z przepisów odrębnych
i Norm Polskich, mających odniesienie do okreņlonego w planie sposobu użytkowania terenu w
oparciu o skonkretyzowany wniosek inwestorski.
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2. Jako zgodne z planem uznaje się:
1) wyznaczenie dodatkowych dróg wewnętrznych
lub służebnych do działek budowlanych w obrębie terenów przeznaczonych do zabudowy.
Szerokoņć nowo wydzielanych dróg nie może
być węższa niż 5,0m, a linia zabudowy od nich
nie może być mniejsza niż 4,0m,
2) wyznaczenie tras sieci infrastruktury technicznej oraz terenów urządzeń i obiektów
związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej, o której mowa w rozdziale 10, stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z innymi ustaleniami
planu.
3. Realizacja nowych lub przebudowa,
rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków,
a także zmiany zagospodarowania i użytkowania
terenów nie mogą naruszać:
1) praw właņcicieli, użytkowników i administratorów terenów sąsiednich,
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych okreņlonych odrębnymi przepisami
prawnymi,
3) innych wymagań, a w szczególnoņci dotyczących ochrony ņrodowiska, gospodarki
wodnej oraz ochrony dóbr kultury i krajobrazu, okreņlonych w przepisach szczególnych.
§ 7.1. Na całym obszarze objętym ustaleniami planu dopuszcza się:
1) realizację nie wyznaczonych na rysunku planu sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej niezbędnych dla potrzeb lokalnych z zakresu:
a) zaopatrzenia w wodę,
b) odprowadzania i oczyszczania ņcieków, z
wyłączeniem grupowych oczyszczalni
ņcieków,
c) zaopatrzenia w energię elektryczną,
d) zaopatrzenia w gaz i ciepło oraz telekomunikacji.
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2) wyznaczanie i realizacji ņcieżek rowerowych
(nie wskazanych na rysunku planu) na terenie objętym ustaleniami planu, należy dokonywać w liniach rozgraniczających dróg oraz
w obrębie terenów przeznaczonych na cele
inwestycyjne.
§ 8. Dla całego obszaru objętego planem
w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania poważnym awariom ustala się:
1. pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów
przeciwpożarowych zgodnie z przepisami
szczególnymi, przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę,
2. wyposażenie nowo projektowanych przewodów wodociągowych w hydranty zgodnie z
przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
3. wyprzedzającą lub równoległą, w stosunku
do nowego zainwestowania rozbudowę sieci
wodociągowej dla zapewnienia odbiorcom
wymaganych standardów w zakresie iloņci i
jakoņci wody, z uwzględnieniem ochrony
przeciwpożarowej,
4. drogi pożarowe muszą spełniać warunki
okreņlone w przepisach szczególnych.
5. w przypadku realizacji obiektów budowlanych użytecznoņci publicznej należy każdorazowo uwzględnić, w zakresie uzgodnionym z
Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Ņwiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wymogi z
zakresu obrony cywilnej zgodnie z rozdziałem
1 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z późniejszymi zmianami),
6. wymogi dotyczące ochrony ludnoņci zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu
uwzględnienia w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronnoņci i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 125, poz. 1309).

DZIAŁ II.
Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasadach
zagospodarowania
§ 9.1. Stosuje się następujące symbole
identyfikujące tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi, wskazanymi na rysunku planu,
będące obowiązującymi ustaleniami planu:
1) 1MN, 3MN, 4MN i 5MN – tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) 3US - tereny sportu i rekreacji,
3) 3W - tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę,
4) KD – tereny dróg publicznych, w tym:
a) KD-L1 - teren drogi gminnej klasy lokalnej,
b) KD-D – teren drogi gminnej klasy dojazdowej,
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c) KD-D1 - teren przeznaczony pod poszerzenie gminnej drogi klasy dojazdowej.
5) KDW – teren drogi wewnętrznej,
2. Pozostałe symbole stanowią oznaczenia
informacyjne.
3. Zasady wyposażenia terenu w następujące systemy infrastruktury technicznej:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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zaopatrzenia w wodę,
odprowadzenia ņcieków,
zaopatrzenia w gaz,
zasilania energetycznego,
telekomunikacji,
gospodarki odpadami,
zaopatrzenia w ciepło.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 10. Rozwiązania architektoniczne budowy nowych i rozbudowy, nadbudowy istniejących budynków, ogrodzeń i obiektów małej architektury w obrębie działki budowlanej należy
kształtować w sposób ujednolicony, aby uniknąć
powstawania elementów dysharmonijnych, pogarszających odbiór wizualny, przy czym:
1. Zaleca się stosowanie materiałów tradycyjnych, naturalnych w szczególnoņci takich jak:
dachówka, kamień, cegła, drewno, blacha.
2. Dopuszcza się stosowanie substytutów imitujących w/w tradycyjne materiały wykończeniowe,
3. Kolorystyka materiałów pokryć dachowych w
odcieniach czerwieni, brązu, czerwieni, zieleni i szaroņci,

4. Dopuszcza się stosowanie kolorów zastrzeżonych jako identyfikacja firm,
5. Ogrodzenia działek w dostosowaniu do rozwiązań materiałowych i kolorystyki cech architektury budynków. Wysokoņć ogrodzenia
nie może przekraczać 1,8m.
6. Wprowadza się zakaz budowy ogrodzeń pełnych od strony dróg publicznych,
7. Dopuszcza się realizację reklam w terenie
zabudowy w formie:
a) słupów reklamowych,
b) tablic, neonów, ekranów,
c) zabrania się realizacji reklam w liniach
rozgraniczających terenów dróg publicznych.

Rozdział 3.
Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 11.1. W zakresie ochrony systemu ņrodowiska obowiązują następujące zasady:
1) ochrona istniejących zadrzewień i zakrzewień
(ņródpolnych i przywodnych) oraz sukcesywne wprowadzanie nowych zadrzewień w
celu ochrony walorów krajobrazowych i
ochrony gleby przed erozją,
2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ņcieków do gruntu i wód powierzchniowych,
3) warunkiem realizacji zabudowy jest wyposażenie budynków w urządzenia do odprowadzania ņcieków,
4) ograniczenie uciążliwoņci lokalizowanych
obiektów do terenu, do którego odnosi się
tytuł prawny na podstawie udokumentowania zasięgu uciążliwoņci,
5) zakaz budowy ujęć wód podziemnych do
celów niezwiązanych z zaopatrzeniem w wodę ludnoņci lub produkcją żywnoņci,
6) zakaz prowadzenia rurociągów transportujących substancje chemiczne mogących zanieczyņcić wody podziemne.

2. Dla terenu oznaczonego Nr 5 położonego w strefie do 150m od cmentarza parafialnego
wprowadza się zakazy wynikające z przepisów
szczególnych o cmentarzach.
§ 12.1. Teren objęty ustaleniami planu położony jest w obrębie systemu ochrony przyrody
województwa ņwiętokrzyskiego, który na terenie
sołectwa Masłów Pierwszy tworzy Podkielecki
Obszar Chronionego Krajobrazu (POChK), w
obrębie którego wprowadza się następujące
zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z
wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynnoņci związanych z racjonalną gospodarką rolną, leņną, rybacką i łowiecką;
2) likwidowania i niszczenia zadrzewień ņródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciw-
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powodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy
urządzeń wodnych;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych,
jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leņnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
4) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych.
2. W zakresie czynnej ochrony ekosystemów na terenie POChK ustala się:
1) zachowanie i ochronę zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych,
utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków;
2) zachowanie ņródpolnych i ņródleņnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych, polan wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też sukcesji;
3) utrzymanie ciągłoņci i trwałoņci ekosystemów leņnych;
4) zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
5) ochrona stanowisk chronionych gatunków
roņlin, zwierząt i grzybów;
6) szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie
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ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne;
7) zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej.
§ 13. Ochronie podlegają istniejące zadrzewienia i zakrzewienia ņródpolne jako istotny
element krajobrazu zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów szczególnych, w tym
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (tj. z 2009 r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z
późniejszymi zmianami). W miarę możliwoņci
należy pozostawić istniejące zadrzewienia i
krzewienia.
§ 14. Dla terenów oznaczonych symbolami
1MN, 3MN, 4MN i 5MN i 3US ustala się dopuszczalny poziom hałasu w rozumieniu przepisów
art. 113 ust. 2 w związku z art. 114 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ņrodowiska
(jednolity tekst z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze
zmianami) jak dla terenów przeznaczonych pod
cele mieszkaniowo-usługowe i nie powinien
przekraczać 50 dB w porze dziennej i 45 dB w
porze nocnej.
§ 15. Na całym obszarze objętym planem
wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć
mogących znacząco zawsze oddziaływać na ņrodowisko, w myņl przepisów o ochronie ņrodowiska z wyłączeniem tras i obiektów komunikacyjnych oraz urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 16. Na terenie objętym ustaleniami planu nie występują obiekty wpisane do rejestru i
ewidencji zabytków oraz stanowiska archeologiczne.

§ 17. Na terenie objętym ustaleniami planu nie występują dobra kultury współczesnej.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej
§ 18. W zakresie potrzeb wynikających z
kształtowania przestrzeni publicznej zmiana planu nie wymaga ustaleń, gdyż takie przestrzenie

nie zostały wyznaczone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów.

Rozdział 6.
Parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaňniki intensywnoņci zabudowy.
§ 19. Dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczającymi na obszarze opracowania
planu, oznaczonych na rysunku planu, ustala się
następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1. Realizacja zabudowy na terenach objętych
systemami kanalizacji sanitarnej wymaga
podłączenia do tych systemów,
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2. Warunkiem realizacji zabudowy na działce
jest uregulowany dostęp tej działki do drogi
publicznej,
3. Okreņla się nieprzekraczalne linie zabudowy
od pasa drogowego, zgodnie z ustaleniami
planu,
4. Obszar objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położony jest w zasięgu powierzchni ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz naturalnych, wynikających z
usytuowania lotniska „MASŁÓW”, zgodnie z
przepisami odrębnymi. Obiekty trudno dostrzegalne, w tym napowietrzne linie, maszty, anteny itp. usytuowane w zasięgu powierzchni podejņcia powinny być niższe o co
najmniej 10 m od dopuszczalnej wysokoņci
zabudowy wyznaczonej przez powierzchnie
ograniczające, zgodnie z przepisami odrębnymi,
5. Na terenie objętym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zabrania
się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków, zgodnie z art. 87 ust. 6 pkt 1
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze
(Dz. U. Nr 100 z 2006 r., poz. 696 z późniejszymi zmianami).
§ 20.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN, 3MN, 4MN i 5MN
– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się:
1) przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi komercyjne podstawowe,
b) usługi publiczne,
c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej,
d) budynki gospodarcze i garaże,
e) drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne,
ņcieżki rowerowe,
f) budynki rekreacji indywidualnej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1
ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwoņcią jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, z zastrzeżeniem ust. 3,
2) obiekty gospodarcze i garaże mogą być realizowane jako dobudowane do istniejących
budynków lub wolnostojące,
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3) w granicach terenów oznaczonych symbolem 1MN, 3MN, 4MN i 5MN obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w
układzie szeregowym,
4) dopuszcza się możliwoņć lokalizacji budynków bezpoņrednio przy granicy działki lub w
odległoņci 1,5m od granic działki, w przypadki braku możliwoņci lokalizacji budynku wolnostojącego, przy szerokoņci frontu działki
poniżej 18,0m,
5) wskaźnik powierzchni zabudowy do 40%,
6) wielkoņć powierzchni biologicznie czynnej
min. 30% powierzchni działki,
7) w celu zapewnienia właņciwej obsługi parkingowej ustala się min. 1 miejsce parkingowe na działce przeznaczonej pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną lub min.
2 miejsca parkingowe w przypadku lokalizacji
usług komercyjnych podstawowych i publicznych,
8) w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkoņć nowo wydzielonych działek min. 800m2 dla zabudowy
wolnostojącej i min. 500m2 dla zabudowy
bliźniaczej. Dopuszcza się wydzielanie działek
o powierzchni poniżej 800m2, jeżeli podział
taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub
regulacji prawa własnoņci terenów oraz wydzielaniu działek pod drogi.
3. W terenach 1MN, 3MN, 4MN i 5MN
ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy głównej bryły budynku:
1) ograniczenie wysokoņci budynków mieszkalnych i usługowych do 2 kondygnacji nadziemnych, z możliwoņcią adaptacji poddasza
na cele mieszkalne,
2) całkowita wysokoņć nowo budowanych budynków mieszkalnych i usługowych wraz ze
wszystkimi urządzeniami (typu maszty, anteny, wentylatory, kominy itp.) nie może być
większa niż 9,0m ponad ņredni poziom terenu z zastrzeżeniem § 19 ust. 4,
3) całkowita wysokoņć budynków gospodarczych i garaży 1 wraz ze wszystkimi urządzeniami (typu maszty, anteny, wentylatory,
kominy itp.) – 1 kondygnacja nadziemna, lecz
nie więcej niż 7,0m ponad ņredni poziom terenu z zastrzeżeniem § 19 ust. 4,
4) dachy nowo budowanych oraz nadbudowywanych i przebudowywanych budynków należy wznosić jako dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych od 150 do
500 z możliwoņcią wprowadzenia naczółków
i przyczółków,
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5) geometria dachów budynków rozbudowywanych winna nawiązywać do geometrii dachu tego budynku,
6) przy użytkowym poddaszu doņwietlenie jego
pomieszczeń lukarnami nie może zajmować
więcej niż połowę długoņci połaci dachowej.
Dopuszcza się doņwietlenie budynków oknami połaciowymi,
7) zaleca się stosowanie w budynkach poszerzonych okapów /50-70 cm/,
8) zakazuje się realizowania obiektów z dachem
płaskim, pulpitowym, uskokowym i asymetrycznym,
9) wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe zakończenie ņcian, osadzanie lusterek w elewacji,
10) dopuszcza się podpiwniczenie budynku.
§ 21.1. Dla terenów oznaczonych symbolem 3US – tereny sportu i rekreacji, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: obiekty i urządzenia służące realizacji przedsięwzięć z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku oraz
sportu wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleń o funkcjach izolacyjnych i ochronnych,
b) drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne, parkingi,
c) mała architektura.
2. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów
3US:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może
przekraczać 50% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna – min.
50%,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg
oznaczonych na rysunku planu symbolem
KD-Z i KD-D 10,0m,
4) forma architektoniczna głównej bryły budynków powinna spełniać następujące wymagania:
a) wysokoņć budynków do 2 kondygnacji
nadziemnych,
b) całkowita wysokoņć nowo budowanych
budynków wraz ze wszystkimi urządzeniami (typu maszty, anteny, wentylatory,
kominy itp.) nie może być większa niż
10,0m ponad ņredni poziom terenu z zastrzeżeniem § 19 ust. 4,
c) dachy nowobudowanych budynków wg
rozwiązań indywidualnych.

Poz. 3481

3. W celu zabezpieczenia właņciwej iloņci
miejsc parkingowych ustala się minimalną iloņć
miejsc parkingowych wynoszącą 2 miejsca parkingowe na 100m2 powierzchni użytkowej obiektów budowlanych.
§ 22.1. Dla terenów oznaczonych symbolem 3W – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę
– stacja wodociągowa i zbiorniki na wodę, ustala
się:
1) przeznaczenie podstawowe - urządzenia
związane z zaopatrzeniem w wodę.
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty technologiczne związane z zaopatrzeniem w wodę,
b) zieleń urządzona i nieurządzona.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów związanych z
zaopatrzeniem w wodę:
1) zakaz prowadzenia wszelkich działań, które
mogą powodować zanieczyszczenie wód,
2) całkowita wysokoņć nowo budowanych budynków wraz ze wszystkimi urządzeniami (typu
maszty, anteny, wentylatory, kominy itp.) nie
może być większa niż 8,0m ponad ņredni poziom terenu z zastrzeżeniem § 19 ust. 4,
3) geometria dachów - dachy dwuspadowe o
kącie nachylenia połaci dachowych 100 do 400
z możliwoņcią wprowadzenia przyczółków i naczółków. Dopuszcza się dachy płaskie
§ 23. Drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW, dla których ustala
się następujące parametry techniczne:
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających 8,0m,
2) szerokoņć jezdni min. 3,0m,
3) chodniki jednostronne min. 1,5m, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się chodniki o węższej szerokoņci,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0m mierzona od granicy linii rozgraniczających,
5) w pasie drogowym dopuszcza się realizację
ņcieżek rowerowych.
§ 24. Układ komunikacyjny terenu objętego planem stanowią następujące drogi:
1. Projektowana droga gminna klasy lokalnej o
przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych,
oznaczona na rysunku planu symbolem
KD-L1, dla której ustala się następujące parametry techniczne:
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających
14,0m,
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2) szerokoņć jezdni min. 5,0m,
3) chodniki jednostronne lub dwustronne
min. 1,5m,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0m
mierzona od linii rozgraniczających,
5) w pasie drogowym dopuszcza się realizację ņcieżek rowerowych.
2. Istniejąca droga gminna klasy dojazdowej o
przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych,
oznaczona na rysunku planu symbolem
KD-D, dla której ustala się następujące parametry techniczne:
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających
12,0m,
2) szerokoņć jezdni min. 4,5m,
3) chodniki jednostronne lub dwustronne
min. 1,5m,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0m
mierzona od linii rozgraniczających,
5) w pasie drogowym dopuszcza się realizację ņcieżek rowerowych.
3. Teren przeznaczony pod poszerzenie gminnej drogi klasy dojazdowej, oznaczony na ry-

Poz. 3481

sunku planu symbolem KD-D1, dla której
ustala się następujące parametry techniczne:
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających
4,0m w granicach opracowania planu,
2) chodniki jednostronne lub dwustronne
min. 1,5m,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0m
mierzona od linii rozgraniczających,
4) w pasie drogowym dopuszcza się realizację ņcieżek rowerowych.
4. Ustala się koniecznoņć należytego oznakowania poziomego i pionowego dróg, ze
szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań o
niedostatecznej widocznoņci i przejņć dla
pieszych.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1-3 w
obrębie linii rozgraniczających zakazuje się
realizowania obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg związanych
z utrzymaniem i obsługą ruchu. Dopuszcza
się realizację sieci uzbrojenia technicznego
terenu oraz budowę zjazdów za zgodą i na
zasadach okreņlonych przez zarządcę drogi.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie przepisów szczególnych, w tym terenów górniczych, a takŊe naraŊonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroŊonych osuwaniem siĉ mas ziemnych
§ 25.1. Na obszarze objętym ustaleniami
planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
2. Na obszarze objętym ustaleniami planu
nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.
3. Teren objęty ustaleniami planu położony jest w obrębie obszarów chronionych na

podstawie przepisów o ochronie przyrody –
ustalenia zgodnie z § 12.
4. Teren objęty granicami planu położony
jest poza terenami górniczymi.
5. W obrębie terenu objętego ustaleniami
planu nie występują obiekty chronione z mocy
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoņci objĉtych planem miejscowym
§ 26.1. W obrębie obszaru objętego ustaleniami planu nie wyznacza się granic obszarów
wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomoņci w rozumieniu ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoņciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

2. Ustala się następujące zasady i warunki
przeprowadzania scaleń i podziału nieruchomoņci: w przypadku objęcia podziałem terenów
oznaczonych symbolami 1MN, 4MN i 5MN należy zachować następujące zasady przy podziale
nieruchomoņci:
a) każda działka powinna mieć dostęp do drogi
publicznej,
b) kąt zawarty pomiędzy granicami działki dochodzącymi do drogi publicznej a granicą tej drogi
powinien być zbliżony do kąta prostego,

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 322

– 26904 –

c) szerokoņć frontu działki powinna pozwalać na
zachowanie warunków technicznych i odległoņci pomiędzy budynkami i nie może być mniejsza niż 25,0m dla zabudowy wolnostojącej i
min. 15,0m dla zabudowy bliźniaczej,
d) powierzchnia nowo wydzielonych działek położonych w terenach 1MN, 4MN i 5MN nie może
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być mniejsza niż 800,0m2 dla zabudowy wolnostojącej i min. 500,0m2 dla zabudowy bliźniaczej.
e) dla nowo wydzielonych dróg w obrębie terenów 1MN, 4MN i 5MN parametry dróg wewnętrznych powinny być zgodne z § 6 ust 2
pkt 1.

Rozdział 9.
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczania w ich uŊytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 27.1. W obrębie obszaru objętego planem wprowadza się zakaz budowy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na ņrodowisko dla których sporządzenie raportu
oddziaływania na ņrodowisko jest obligatoryjne,
z zastrzeżeniem § 15.
2. W zakresie ograniczania uciążliwoņci
obiektów obowiązuje:

1) bezwzględny zakaz odprowadzania nie
oczyszczonych ņcieków do gruntu i wód powierzchniowych,
2) podłączenie obiektów mieszkalnych, mieszkaniowo-usługowych i innych do sieci kanalizacyjnej w zasięgu obsługi sieci, sukcesywnie wraz z budową systemu kanalizacji.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 28.1. Zasady obsługi w infrastrukturę
techniczną - sieci i inne urządzenia infrastruktury
technicznej należy realizować na zasadach i warunkach zarządcy sieci. Zaleca się aby nowo projektowane sieci uzbrojenia technicznego projektowane i budowane były w sposób bezkolizyjny
z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem nieruchomoņci. Budowa sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych jedynie za
zgodą i na zasadach okreņlanych każdorazowo
przez zarządców dróg. Zaleca się budowę sieci
infrastruktury technicznej wzdłuż dróg oraz równolegle lub prostopadle do granic działek.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę, ustala
się:
1) obszar objęty planem będzie zaopatrzony w
wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, włączonej do istniejących wodociągów , na warunkach okreņlonych przez
właņciciela sieci,
2) projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejących wodociągów i wyposażyć w zasuwy i hydranty przeciwpożarowe.
Sieć, o ile istnieje taka możliwoņć, należy
wykonać w postaci zamkniętego układu, z
możliwoņcią zasilania obustronnego,
3) do czasu budowy gminnych sieci wodociągowych na terenach nie posiadających takich sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych studni z uwzględnieniem warunków okreņlonych w przepisach szczególnych.

3. W zakresie odprowadzania ņcieków sanitarno-bytowych, ustala się:
1) docelowo ņcieki sanitarno-bytowe z obszaru
planu należy odprowadzić do projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej pracującej w systemie grawitacyjnym, grawitacyjno-pompowym oraz niskociņnieniowym, na warunkach
okreņlonych przez zarządzającego siecią,
2) ņcieki za poņrednictwem sieci kanalizacyjnej
zostaną skierowane do miejskiej oczyszczalni
ņcieków w gminie Sitkówka–Nowiny,
3) na terenach o braku kanalizacji, w okresie do
czasu jej wybudowania, dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych. Udzielenie pozwolenia na budowę
zbiornika bezodpływowego do czasowego
gromadzenia ņcieków płynnych powinno być
poprzedzone zapewnieniem odbioru ņcieków
przez wyspecjalizowane służby.
4. W zakresie odprowadzania wód deszczowych, ustala się:
1) odprowadzenie wód opadowych z terenów
zabudowy jednorodzinnej powierzchniowo
do istniejących rowów otwartych, w przypadku ich braku powierzchniowo na teren
własnej działki,
2) odprowadzenie wód opadowych z terenów
3US powierzchniowo do istniejących rowów
otwartych po wczeņniejszym podczyszczeniu
ich w separatorach lub zbiornikach pierwszej
fazy zanieczyszczeń (PFZ).
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5. W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala
się:
1) budowę systemu sieci gazociągów ņredniego
ciņnienia zgodnego z programem gazyfikacji
gminy Masłów, zasilanych z projektowanej
stacji redukcyjno – pomiarowej gazu I stopnia, wykonanej poza terenem planu w miejscowoņci Dąbrowa w gminie Masłów,
2) gazociągi ņredniego ciņnienia należy wykonać zgodnie z warunkami wynikającymi z
przepisów szczególnych,
3) W przypadku braku sieci gazowej dopuszcza
się rozwiązania indywidualne w oparciu o
gaz butlowy propan – butan.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ustala się:
1) zasilanie terenów objętych planem z istniejących sieci niskiego napięcia poprzez jej rozbudowę na warunkach okreņlonych przez
właņciciela sieci,
2) budowę nowych stacji transformatorowych,
celem zaopatrzenia terenów budowlanych w
energię elektryczną,
3) stacje transformatorowe 15/0,4 kV nie mogą
kolidować z pozostałymi ustaleniami planu,
4) linie ņredniego i niskiego napięcia należy
budować zgodnie z warunkami wynikającymi
z przepisów szczególnych,
5) przy realizacji zabudowy przeznaczonej na
stały pobyt ludzi należy zachować bezpieczny
odstęp od linii elektroenergetycznych zgodny
z PN – E – 05100 – Zaleca się przyjęcie następujących odległoņci dla budynków mieszkalnych:
a) min. 5m od osi linii napowietrznych
ņredniego napięcia i stacji transformatorowych,
b) min. 3m od osi linii napowietrznych niskiego napięcia,
c) ewentualne zbliżenie budynków do osi linii należy uzgodnić z zarządcą linii.
7. W zakresie łącznoņci telekomunikacyjnej, ustala się:
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1) usługi telekomunikacji mogą ņwiadczyć
wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
2) na obszarze objętym planem dopuszcza się
lokalizację obiektów z urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej, których lokalizacje nie mogą kolidować z pozostałymi
ustaleniami planu,
3) na obszarze objętym planem wprowadza się
zakaz budowy obiektów telefonii komórkowych,
4) napowietrzne linie telefoniczne należy sukcesywnie kablować,
5) w obrębie linii rozgraniczających istniejących
i projektowanych dróg dopuszcza się prowadzenie linii telekomunikacyjnych oraz lokalizację szafek z urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej na warunkach okreņlonych
przez zarządcę drogi.
8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło, ustala
się: w systemie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje
się rozwiązania oparte na paliwach stałych i ekologicznych (gaz, energia elektryczna, olej opałowy, itp.). Dla kotłowni opalanych olejem opałowym zbiorniki z tym medium grzewczym należy
posadowić w szczelnych wannach plastikowych
lub stalowych.
9. W zakresie gospodarki odpadami stałymi, ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem Urzędu
Gminy lub na zasadzie indywidualnych umów z
odbiorcą odpadów i wywóz ich na składowisko
odpadów w Promniku (gmina Strawczyn), ze
szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów
u źródła ich powstawania, w przypadku prowadzenia usług o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 lit
a i b, gospodarka odpadami stałymi zgodnie z
obowiązującymi przepisami szczególnymi.
10. W zakresie komunikacji ustala się warunki i zasady okreņlone w § 23 i § 24.
11. Wprowadza się zakaz budowy elektrowni wiatrowych.

Rozdział 11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i uŊytkowania terenów
§ 29. Do czasu zabudowy i zagospodarowania terenów objętych planem zagospodarowania przestrzennego na cele okreņlone w § 9

pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu,
z możliwoņcią wprowadzenia zieleni urządzonej,
bez dopuszczenia zabudowy tymczasowej.
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Rozdział 12.
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siĉ opłatĉ, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy
§ 30. W celu naliczenia opłaty, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się dla

terenów oznaczonych symbolem 1MN, 3MN,
4MN, 5MN i 3US stawkę procentową wzrostu
wartoņci nieruchomoņci w wysokoņci 10%,

DZIAŁ III
Ustalenia końcowe
Rozdział 1.
Przepisy uzupełniające
§ 31. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlowych powyżej 2000m2 powierzchni sprzedażowej
na całym obszarze opracowania.
Rozdział 2.
Przepisy końcowe
§ 32. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Masłów.
§ 34. Zobowiązuje się Wójta Gminy Masłów do ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.

§ 35. Uchwała obowiązuje po upływie
30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów:
mgr Genowefa Jaros
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Załącznik nr 1
do uchwały nr LI/402/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 20 wrzeņnia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LI/402/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 20 wrzeņnia 2010 r.
Rozstrzygniĉcie Rady Gminy w Masłowie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do
wyłoŊonego do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego czĉņci sołectwa
Masłów Pierwszy - obszar 1, 3, 4, 5
Do przedmiotowego projektu planu uwagi nie wpłynęły.
Załącznik nr 3
do uchwały nr LI/402/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 20 wrzeņnia 2010 r.
Rozstrzygniĉcie Rady Gminy w Masłowie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy oraz zasad
ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami) po zapoznaniu się z
projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częņci sołectwa Masłów
Pierwszy - obszar 1, 3, 4, 5 na terenie gminy Masłów na terenie gminy Masłów, Rada Gminy
postanawia, co następuje:
1. Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej wynikające z przedstawionego

Radzie Gminy Masłów projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
częņci sołectwa Masłów Pierwszy - obszar 1,
3, 4, 5 na terenie gminy Masłów, na terenie
gminy Masłów będą realizowane zgodnie ze
Strategią rozwoju gminy Masłów,
2. Finansowanie inwestycji ze ņrodków budżetu
gminy – ņrodki własne gminy i pozyskane
fundusze zgodnie z przepisami odrębnymi.
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR IG.III.7041/2-119/10
WOJEWODY ŅWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 19 października 2010 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

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

stwierdzam niewaŊnoņć
częņci uchwały Nr LI/402/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 20 wrzeņnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy – obszar 1, 3,
4, 5 na terenie gminy Masłów, poprzez istotne
naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego, dotyczącej wszystkich ustaleń miejscowego planu częņci tekstowej, jak też graficznej,
w takim zakresie, w jakim odnoszą się one do:

-

dwóch terenów oznaczonych symbolem
4MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej),
terenu oznaczonego symbolem 5MN (teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej),
dwóch terenów oznaczonych symbolem
KD-D (tereny dróg gminnych klasy dojazdowej); tj. jeden teren znajdujący się pomiędzy
dwoma terenami o symbolu 4MN, a drugi teren przylegający do terenu o symbolu 5MN,
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terenu oznaczonego symbolem KD-D1 (teren
przeznaczony pod poszerzenie drogi gminnej
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klasy dojazdowej), przylegającego do terenu
o symbolu 5MN.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 20 wrzeņnia 2010r. Rada Gminy
w Masłowie podjęła uchwałę Nr LI/402/10 w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy –
obszar 1, 3, 4, 5 na terenie gminy Masłów.
W dniu 5 października 2010r. organ nadzoru
wszczął postępowanie nadzorcze oraz zobowiązał
Gminę do złożenia wyjaņnień i ustosunkowanie
się do przedłożonego do uchwały zarzutu.
Pismem z dnia 12 października 2010r. (pismo bez
znaku) Przewodnicząca Rady Gminy Masłów
złożyła wyjaņnienia odnoszące się do stwierdzonej przez organ nadzoru nieprawidłowoņci.
Po dokonaniu analizy postanowień uchwały pod
względem ich zgodnoņci z prawem oraz złożonych wyjaņnień, organ nadzoru stwierdza, że
przedmiotowa uchwała podjęta została z naruszeniem prawa dotyczącym istotnego naruszenia trybu sporządzania planu miejscowego, w
zakresie okreņlonym w sentencji.
Przedmiotowa uchwała opiniowana była na
podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
zwanej dalej ustawą.
Przepis art. 28 ust. 1 ustawy stanowi, że naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego
oraz istotne naruszenie trybu jego sporządzania,
powoduje nieważnoņć uchwały rady gminy w
całoņci lub częņci.
I. W zakresie istotnego naruszenia trybu sporządzania planu miejscowego:
Stwierdza się nieważnoņć częņci planu miejscowego dotyczącej wszystkich ustaleń miejscowego planu częņci tekstowej, jak też graficznej, w takim zakresie, w jakim odnoszą się
one do:
- dwóch terenów oznaczonych symbolem
4MN (tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej),
- terenu oznaczonego symbolem 5MN (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej),
- dwóch terenów oznaczonych symbolem
KD-D (tereny dróg gminnych klasy dojazdowej); tj. jeden teren znajdujący się pomiędzy dwoma terenami o symbolu
4MN, a drugi teren przylegający do terenu o symbolu 5MN,

-

terenu oznaczonego symbolem KD-D1
(teren przeznaczony pod poszerzenie
drogi gminnej klasy dojazdowej), przylegającego do terenu o symbolu 5MN.
Uchwała narusza art. 17 pkt 8 ustawy w
związku z art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leņnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz.
1266 z późn. zm.) poprzez brak uzyskania
zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Zgodnie z art. 17 pkt 8 ustawy wójt uzyskuje
zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leņnych, przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 tej ustawy przeznaczenie na cele nielerolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego
przeznaczenia przekracza 0,5 ha - wymaga
uzyskania zgody ministra właņciwego do
spraw rozwoju wsi.
Z podkładu mapowego, na którym sporządzono projekt planu (załącznik 1b do uchwały), wynika że na terenach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami:
- 4MN (tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej),
- 5MN (tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej),
- KD-D (tereny dróg gminnych klasy dojazdowej); tj. jeden teren znajdujący się pomiędzy dwoma terenami o symbolu
4MN, a drugi teren przylegający do terenu o symbolu 5MN,
- KD-D1 (teren przeznaczony pod poszerzenie drogi gminnej klasy dojazdowej),
przylegający do terenu o symbolu 5MN,
występują grunty rolne klasy III o zwartym
areale przekraczającym 0,5 ha. Z dokumentacji prac planistycznych, dołączonej do
uchwały, wynika że na tereny te nie uzyskano
zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Brak wymaganej
ww. przepisami zgody potwierdza również
pismo Przewodniczącej Rady Gminy w Masłowie z dnia 12 października 2010r.
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II. Niezależnie od powyższego wskazuje się na
nieistotne naruszenie prawa:
1. W § 11 ust. 2 uchwały zamiast symbolu
„Nr 5” powinien być symbol „MN 5”.
2. W § 18 uchwały zamiast stwierdzenia
„zmiana planu” powinno być stwierdzenie „plan”.
Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana uchwała w
sposób istotny narusza obowiązujący porządek
prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważnoņć powołanej na
wstępie uchwały w zakresie okreņlonym senten3482

Poz. 3482

cją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.
Organ nadzoru zdecydował zatem o stwierdzeniu
nieważnoņci przedmiotowej uchwały w takiej częņci, która pozwala na zafunkcjonowanie uchwały w
obrocie prawnym w pozostałej częņci.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
za poņrednictwem Wojewody Ņwiętokrzyskiego,
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Ņwiętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba

– 26912 –

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Ņwiętokrzyskiego 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 Ņwiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350
w godzinach pracy Urzędu
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