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UCHWAŁA NR XLIII/41/2010
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w
związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.
zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 74 820 zł zgodnie z zał. Nr 1. Plan dochodów
po zmianie wynosi 14 932 809,53 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
74 820 zł zgodnie z zał. Nr 2. Plan wydatków po
zmianie wynosi 16 619 597, 57 zł.

§ 3. W związku ze zmianami okreņlonymi
w załączniku 2 aktualizuje się załącznik nr 7 do
uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 3
do niniejszej uchwały, oraz aktualizuje się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej zgodnie z
załącznikami Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27255 –

Poz. 3527

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIII/41/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27256 –

Poz. 3527

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIII/41/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27257 –

Poz. 3527

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIII/41/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27258 –

Poz. 3527

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIII/41/2010
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 października 2010 r.

3527

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27259 –

Poz. 3528

3528
3528

UCHWAŁA NR NR XLVI/174 /10
RADY GMINY ŁUBNICE
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z
2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada
Gminy Łubnice uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy o kwotę – 86.038 zł. W dziale 600„Transport i łącznoņć” w rozdziale 60078 –
„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w
§ 2710 – o kwotę – 50.000 zł. w dziale 751 –
„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 – „ wybory do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w
§ 2010 – o kwotę – 23458 zł. w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 – „ Ochotnicze straże
pożarne” w § 2710 – o kwotę – 5.000 zł. w dziale
852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85278 –
„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w
§ 2710 – o kwotę – 7.580 zł.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę – 86.038 zł. W dziale 600„Transport i łącznoņć” w rozdziale 60078 –
„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w
§ 4270 – o kwotę – 50.000 zł. z przeznaczeniem
na remont dróg po powodzi. w dziale 751 –
„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 – „ wybory do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w
§ 3030 – o kwotę – 13.820 zł. w § 4110 – o kwotę
– 240 zł. w § 4170 – o kwotę - 3.250 zł. w § 4120 –
o kwotę - 40 zł. w § 4210 – o kwotę - 4.508 zł. w
§ 4260 – o kwotę - 600 zł. w § 4410 – o kwotę –
1.000 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i
przeprowadzenie wyborów samorządowych. w
dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 – „
Ochotnicze straże pożarne” w § 4210 – o kwotę –
5.000 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu i
wyposażenia z zakresu ratownictwa drogowego

dla OSP Łubnice. w dziale 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85278 – „Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych” w § 4300 – o kwotę – 7.580 zł. z
przeznaczeniem na opłatę skredytowaną wysyłanych decyzji związanych z usuwaniem skutków
powodzi.
§ 3. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy o kwotę – 1.880.910 zł. W dziale
010 – „Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01041
– „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013” w § 6298 – o kwotę – 500.000 zł. w dziale
801 – „Oņwiata i wychowanie” w rozdziale
80101 – „Szkoły podstawowe” w § 6298 – o
kwotę – 360.000 zł. w rozdziale 80110 – „Gimnazja” w § 6208 – o kwotę – 1.020.000 zł. w dziale
854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w
rozdziale – 85415 – „ Pomoc materialna dla
uczniów” w § 2030 – o kwotę – 910 zł.
§ 4. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę – 1.880.910 zł. W dziale
010 – „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01041
– „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013” w § 6058 – o kwotę – 500.000 zł. w dziale
801 – „Oņwiata i wychowanie” w rozdziale
80101 – „Szkoły podstawowe” w § 6058– o kwotę – 360.000 zł. w rozdziale 80110 – „Gimnazja”
w § 6058 – o kwotę – 1.020.000 zł. w dziale 854 –
„Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale
– 85415 – „ Pomoc materialna dla uczniów” w
§ 3240 – o kwotę – 910 zł. Powyższe zmiany dokonano w związku ze zmianą terminu rozpoczęcia inwestycji i nie przekazania ņrodków z RPO,
oraz zmiany w dotacji na wniosek Kuratorium w
Kielcach.
§ 5. Dokonuje się zmian w budżecie gminy
między działami, rozdziałami i paragrafami
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marian Komasara

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27260 –

Poz. 3528

Załącznik nr 1
do uchwały nr Nr XLVI/174 /10
Rady Gminy Łubnice
z dnia 28 października 2010 r.

3528

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27261 –

Poz. 3529

3529
3529

UCHWAŁA NR LIII/418/10
RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240) – Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów Gminy o
kwotę 103.072zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków Gminy o
kwotę 103.072zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Paragraf 9 uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na
2010 rok przyjmuje brzmienie:
„§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartoņciowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6.500.000zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartoņciowe
zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójnoņci Unii
Europejskiej - w kwocie 4.043.000zł."
§ 4.1. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady
Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia
2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Masłów na 2010 rok pn. „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2010 – 2012”, otrzymuje brzmienie załącznika
Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3a do uchwały Rady Gminy
Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów
na 2010 rok pn. „Zadania inwestycyjne roczne w
2010r.” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3a do
niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy
Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów
na 2010 rok pn. „Wydatki na programy i projekty
realizowane ze ņrodków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok”
otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Gminy
Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów
na 2010 rok pn. „Wydatki bieżące na programy i
projekty realizowane ze ņrodków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2010 rok” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4a
do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Gminy
Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów
na 2010 rok pn. „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze ņrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2010 rok” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4b do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy
Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów
na 2010 rok pn. „Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2010r.” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5
do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy
Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów
na 2010 rok pn. „Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.” otrzymuje
brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27262 –

Poz. 3529

8. Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy
Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów
na 2010 rok pn. „Dotacje celowe w 2010 r.”
otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów:
mgr Genowefa Jaros

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27263 –

Poz. 3529

Załącznik nr 1
do uchwały nr LIII/418/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27264 –

Poz. 3529

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27265 –

Poz. 3529

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27266 –

Poz. 3529

Załącznik nr 2
do uchwały nr LIII/418/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27267 –

Poz. 3529

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27268 –

Poz. 3529

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27269 –

Poz. 3529

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIII/418/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 października 2010 r.

3529

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27270 –

Poz. 3529

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27271 –

Poz. 3529

Załącznik nr 3a
do uchwały nr LIII/418/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27272 –

Poz. 3529

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27273 –

Poz. 3529

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27274 –

Poz. 3529

Załącznik nr 4
do uchwały nr LIII/418/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27275 –

Poz. 3529

Załącznik nr 4a
do uchwały nr LIII/418/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27276 –

Poz. 3529

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27277 –

Poz. 3529

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27278 –

Poz. 3529

Załącznik nr 4b
do uchwały nr LIII/418/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27279 –

Poz. 3529

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27280 –

Poz. 3529

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27281 –

Poz. 3529

Załącznik nr 5
do uchwały nr LIII/418/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27282 –

Poz. 3529

Załącznik nr 6
do uchwały nr LIII/418/10
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UCHWAŁA NR XXXVI/334/10
RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk
Rządowy na terenie gminy Miedziana Góra
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. 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 Miedziana Góra
Zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rzą-

dowy na terenie gminy Miedziana Góra, Rada
Gminy Miedziana Góra, po stwierdzeniu zgodnoņci zmiany Nr 5 ze Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Miedziana Góra uchwalonym Uchwałą
Rady
Gminy
w
Miedzianej
Górze
Nr XIV/119/2000 z dnia 31 maja 2000 r. wraz ze
zmianami, uchwala co następuje:

DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
Rozdział 1.
Ustalenia wprowadzające
§ 1.1. Uchwaleniu podlega Zmiana Nr 5 w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy, na terenie gminy Miedziana Góra, zwana dalej „zmianą
planu”.
2. Zmiana planu obejmuje teren położony
na terenie sołectwa Ćmińsk Rządowy, o którym
mowa w Uchwale Nr XVIII/156/08 Rady Gminy w
Miedzianej Górze z dnia z dnia 23 października
2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy, na terenie gminy Miedziana Góra,
3. Częņci składowe zmiany planu stanowią:
1) treņć niniejszej uchwały,
2) Zał. Nr 1a – Rysunek Zmiany nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy, na terenie gminy Miedziana Góra – „Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu; skala
1:1000”,
3) Zał. Nr 1b – Rysunek Zmiany nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy, na terenie gminy Miedziana Góra – „Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu; skala
1:1000”,

4) Zał. Nr 2 – Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu planu,
5) Zał. Nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Miedziana Góra w sprawie sposobu realizacji,
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
4. Do zmiany planu dołączone zostały, jako
odrębne opracowania nie podlegające uchwaleniu:
1) Prognoza oddziaływania Zmiany Nr 5 w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy, na terenie gminy Miedziana Góra na ņrodowisko
przyrodnicze,
2) Prognoza skutków finansowych uchwalenia
Zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk
Rządowy, na terenie gminy Miedziana Góra.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) zmianie planu – rozumie się przez to Zmianę
Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy na terenie gminy Miedziana Góra,
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2) rysunku zmiany planu – rozumie się przez to
rysunek opracowany na mapie zasadniczej w
skali 1:1000 pozyskane z zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych Starostwa Powiatowego w Kielcach stanowiący Załącznik Nr 1
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) 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,
5) 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 m od poziomu podłogi,
6) 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,
7) liniach rozgraniczających – należy przez to
rozumieć linie rozgraniczające tereny o róż-
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nym przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania,
8) nieprzekraczalnej linii 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,
9) dostępie do drogi publicznej – należy przez
to rozumieć bezpoņredni dostęp do tej drogi,
poprzez drogę wewnętrzną albo przez ciąg
pieszo-jezdny,
10) 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,
11) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez
to rozumieć rodzaj użytkowania inny niż
podstawowy, który nie stanowi więcej niż
50% na danym terenie wydzielonym liniami
rozgraniczającymi,
12) usługach komercyjnych podstawowych –
należy przez to 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), 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.

Rozdział 2.
Zakres przedmiotowy oraz cel opracowania planu
§ 3.1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu
są zagadnienia okreņlone w art. 15 ust. 2 ustawy.
2. W zmianie planu uwzględniono uwarunkowania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych oraz z ustaleń
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra.
3. Przy wydawaniu na podstawie ustaleń
zmiany 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 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.
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§ 4. Rysunek zmiany planu zawiera:
1) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów, dla
których mają zastosowania uregulowania
wynikające z przepisów prawnych powszechnie obowiązujących,
2) oznaczenia będące ustaleniami zmiany planu, w tym w szczególnoņci:
a) linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy.
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§ 5. Zamierzeniem ustaleń zmiany planu
jest uwzględnienie zasady zrównoważonego
rozwoju i zapewnienie integracji wszelkich działań podejmowanych w jego granicach, w celu:
1. Ochrony interesu publicznego,
2. Zapewnienia warunków przestrzennych dla
poprawy zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,
3. Łagodzenia konfliktów pomiędzy użytkownikami przestrzeni.

Rozdział 3.
Ogólne ustalenia realizacyjne
§ 6.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
uchwale stanowią podstawę do okreņlenia sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu objętego zmianą planu.
2. Ustalenia ogólne zmiany planu wraz z
ustaleniami szczegółowymi, dotyczącymi poszczególnych terenów i infrastruktury technicznej, stanowią integralną częņć ustaleń zmiany
planu. Pominięcie lub wybiórcze stosowanie
poszczególnych ustaleń, powoduje niezgodnoņć
z niniejszym planem.
3. Zmiana przepisów szczególnych 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.
§ 7.1. Na terenie objętym 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 prawa oraz Norm
Polskich, mających odniesienie do okreņlonego w
zmianie planu sposobu użytkowania terenu.
2. Jako zgodne ze zmianą planu uznaje się:
1) wyznaczenie dodatkowych dróg wewnętrznych do nowo wydzielanych działek budowlanych w obrębie terenów przeznaczonych
do zabudowy. Szerokoņć nowo wydzielanych
dróg nie może być węższa niż wynika to z
przepisów odrębnych, a linia zabudowy od
nich nie może być mniejsza niż 4 m,
2) wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz
terenów urządzeń związanych z rozbudową

systemów infrastruktury technicznej, o których mowa w rozdziale 10 działu II, stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z innymi ustaleniami zmiany planu,
3. W granicach całego terenu objętego
zmianą planu dopuszcza się lokalizowanie nie
wyznaczonych na rysunku planu urządzeń i sieci
infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi terenu z zakresu:
1) zaopatrzenia w wodę,
2) odprowadzania ņcieków,
3) zaopatrzenia w energię elektryczną,
4) zaopatrzenia w gaz i ciepło oraz telekomunikację.
§ 8. Dla całego obszaru objętego zmianą
planu 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. 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,
3. Wyposażenie nowo projektowanych przewodów wodociągowych w hydranty zewnętrzne, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
4. Teren znajduje się w zasięgu istniejących
syren alarmowych.
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DZIAŁ II.
Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania
§ 9.1. Stosuje się następujące symbole
identyfikujące tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi, wskazanymi na rysunku zmiany
planu:
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) Z – tereny zieleni łęgowej,
3) KD-D - teren przeznaczony pod poszerzenie
gminnej drogi dojazdowej,
4) KDW, KDW1, KDW2 – tereny projektowanych
dróg wewnętrznych.

2. Okreņla się wyposażenie terenu w następujące systemy infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenia w wodę,
2) odprowadzenia ņcieków,
3) zaopatrzenia w gaz,
4) zasilania energetycznego,
5) telekomunikacji,
6) gospodarki odpadami,
7) zaopatrzenia w ciepło.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 10.1. Dla obszaru objętego zmianą planu
ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego zgodnie z ustanowionymi odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, oraz ustaleniami okreņlonymi w przepisach niniejszego paragrafu.
2. Realizacja nowych obiektów, budowa
ogrodzeń i obiektów małej architektury powinna
uwzględniać warunki i zasady okreņlone w niniejszym paragrafie, oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników okreņlone w Rozdziale 6
niniejszego działu,
3. Utrzymanie podstawowych elementów
rozplanowania i kompozycji przestrzennej,
tj. nieprzekraczalne linie zabudowy oraz charakter zabudowy.
4. Ujednolicenie charakteru i wysokoņci
zabudowy zgodnie z dalszymi przepisami niniejszej uchwały.

5. Rozwiązania architektoniczne dla realizacji i rozbudowy 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,
zieleni, brązu i szaroņci na pokryciach dachowych,
4) dopuszcza się stosowanie cegły klinkierowej
w elewacjach i ogrodzeniach,
5) ogrodzenie działek:
a) dostosowanie rozwiązań materiałowych i
kolorystyki do cech architektury budynku,
b) zalecana wysokoņć ogrodzenia działki do
2,2 m.

Rozdział 3.
Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 11. W zakresie ochrony systemu ņrodowiska obowiązują następujące zasady:
1) zakaz przekraczania dopuszczalnych norm
hałasu,
2) ograniczenie uciążliwoņci lokalizowanych
obiektów do terenu, do którego odnosi się
tytuł prawny,
3) zakaz budowy ujęć wód podziemnych do
celów nie związanych z zaopatrzeniem w
wodę ludnoņci, lub z produkcją żywnoņci,

4) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ņcieków do wód lub do ziemi,
5) w celu zachowania obudowy biologicznej
cieków wodnych wprowadza się zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych innych
niż urządzenia wodne, urządzenia infrastruktury drogowej, urządzenia infrastruktury
technicznej w odległoņci mniejszej niż 10 m
od linii brzegowej cieku wodnego.
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§ 12.1. Teren objęty ustaleniami zmiany
planu położony jest w obrębie systemu ochrony
przyrody województwa ņwiętokrzyskiego, który
na terenie objętym zmianą planu tworzy Suchedniowsko-Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu, który stanowi otulinę SuchedniowskoOblęgorskiego Parku Krajobrazowego, 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 przeciwpowodziowej 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 OChK ustala się:
1) ochrona dużych kompleksów leņnych dla
zachowania różnorodnoņci biologicznej lasu,
2) zapewnienie bioróżnorodnoņci ekosystemów, a w szczególnoņci najcenniejszych
zbiorowisk łąk,
3) zachowanie naturalnych fragmentów obszarów wodnych,
4) zachowanie tworów i składników przyrody
nieożywionej.
3. Teren oznaczony Załącznikiem Nr 1a
graniczy od strony północnej ze specjalnym obszarem ochrony NATURA 2000 "Lasy Suchedniowskie" o kodzie PLH 260010.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 3 obowiązują następujące zakazy:
1) pogarszania stanu siedlisk przyrodniczych
lub siedlisk gatunków roņlin i zwierząt, dla
których ochrony wyznaczono obszar NATURA 2000,
2) wpływania negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000,

Poz. 3530

3) pogarszania integralnoņci obszaru NATURA
2000 lub jego powiązań z innymi obszarami.
§ 13. Dla terenów oznaczonych symbolem
MN uwzględnia 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 zabudowę mieszkaniową.
§ 14. Na całym obszarze objętym zmianą
planu wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla których wymagane jest postępowanie
w sprawie oceny oddziaływania na ņrodowisko
za wyjątkiem budowy dróg i sieci infrastruktury
technicznej.
§ 15.1. Teren zmiany planu położony jest
w obszarze o wysokich zasobach w wody podziemne – obszar Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 414 „ZAGNAŃSK”, planowane na tym terenie budownictwo mieszkaniowe i usługowe uwarunkowane jest niedopuszczeniem do pogorszenia bardzo dobrej jakoņci
wód podziemnych i poprawą jakoņci wód powierzchniowych, co w szczególnoņci nakłada
obowiązek uporządkowania gospodarki wodnoņciekowej i zakaz bezpoņredniego zrzutu ņcieków
do wód powierzchniowych i gleby.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1
prowadza się następujące zakazy:
1) lokalizacji składowisk wszelkich odpadów,
2) lokalizacji baz przeładunku paliw substancji
ropopochodnych,
3) lokalizacji ferm hodowlanych stosujących
bezņciółkową metodę hodowli,
4) wprowadzania nieoczyszczonych ņcieków do
rzek i cieków wodnych oraz gleby,
5) wydobywania kopalin z prowadzonym odwodnieniem górotworu,
6) prowadzenia rurociągów transportujących
substancje ropopochodne
7) zakaz budowy ujęć wód podziemnych do
celów nie związanych z zaopatrzeniem w
wodę ludnoņci lub produkcją żywnoņci.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1
wprowadza się następujące nakazy:
1) stosować nawozy i ņrodki ochrony roņlin
najwyższej jakoņci o właņciwym okresie rozpadu jego składników,
2) prowadzenia właņciwej gospodarki odpadami stałymi,
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3) budowania tylko szczelnych zbiorników bezodpływowych na ņcieki sanitarne,

Poz. 3530

4) stosowania
odpowiednich
zabezpieczeń
przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód
podziemnych i powierzchniowych.

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

rejestru i ewidencji zabytków oraz stanowiska
archeologiczne.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej
§ 17. W zakresie potrzeb wynikających z
kształtowania przestrzeni publicznej zmiana planu nie wymaga ustaleń, gdyż Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra nie wyznacza
takich obszarów.

Rozdział 6.
Parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaňniki intensywnoņci zabudowy.
§ 18. Dla terenów, wydzielonych liniami
rozgraniczającymi na obszarze opracowania
zmiany planu, oznaczonych na rysunku zmiany
planu, ustala się następujące warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1. Warunkiem realizacji zabudowy na działce
jest uregulowany dostęp tej działki do drogi
publicznej,
2. Warunkiem realizacji zabudowy jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z
przepisami odrębnymi.
§ 19.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się:
1) przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi komercyjne podstawowe,
b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej,
c) budynki gospodarcze,
d) garaże dla samochodów osobowych,
e) zieleń urządzona towarzysząca obiektom
budowlanym.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1
ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) obiekty gospodarcze i garaże mogą być realizowane jako dobudowane do budynków
mieszkalnych lub wolnostojące,
2) dopuszcza się możliwoņć lokalizacji budynków gospodarczych i garaży bezpoņrednio
przy granicy działki lub w odległoņci 1,5 m od
granicy działki,

3) wskaźnik intensywnoņci zabudowy nie może
przekraczać 0,4,
4) wielkoņć powierzchni biologicznie czynnej
min. 30% powierzchni działki.
3. Dla terenu MN ustala się następujące
zasady kształtowania zabudowy:
1) ograniczenie wysokoņci budynków mieszkalnych i usługowych do 2 kondygnacji nadziemnych z możliwoņcią wprowadzenia użytkowego poddasza jako trzeciej kondygnacji,
2) wysokoņć budynków mieszkalnych i usługowych do kalenicy dachu nie może być większa niż 11 m ponad ņredni poziom terenu,
3) wysokoņć budynków gospodarczych lub garaży – 1 kondygnacja nadziemna, przy czym
ich wysokoņć nie może być większa niż 7 m
ponad ņredni poziom terenu,
4) geometria dachów głównej bryły budynków:
dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowych 300 do 450 z możliwoņcią
wprowadzenia naczółków i przyczółków,
5) dopuszcza się dachy jednospadowej jedynie
na budynkach gospodarczych i garażach lokalizowanych bezpoņrednio przy granicy
działki lub w odległoņci 1,5 m od granicy
działki, oraz na budynkach garażowych dobudowywanych do budynków mieszkalnych.
Kąt nachylenia połaci dachowych takiego dachu nie może być mniejszy niż 150,
6) przy użytkowym poddaszu doņwietlenie jego
pomieszczeń lukarnami nie może zajmować
więcej niż połowę długoņci połaci dachowej
a zadaszenie nad lukarnami winno być dwuspadowe lub krzywolinijne tzw. ”wole oko”.
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Dopuszcza się doņwietlenie budynków oknami połaciowymi,
7) zaleca się stosowanie w budynkach poszerzonych okapów /50-70 cm/,
8) zakazuje się realizowania obiektów budowlanych z dachem płaskim, kopertowym, 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, przy
czym wysokoņć podpiwniczenia nie może wynosić więcej niż 1,3 m ponad ņredni poziom terenu. Wysokoņć podpiwniczenia ponad 1,3 m
należy traktować jako kondygnacja.
11) w celu zapewnienia właņciwej obsługi parkingowej ustala się min. 1 miejsce parkingowe, zlokalizowane na działce przeznaczonej
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
12) nieprzekraczalna linia zabudowy od pasów
dróg wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW,
KDW1 i KDW2 oraz gminnej KD-D - 6 m oraz
10 m od pasa drogi powiatowej,
13) nieprzekraczalna linia zabudowy od obszaru
natura 2000 - "Lasy Suchedniowskie" - 15 m.
4. Dopuszcza się podział terenu oznaczonego symbolem MN na działki budowlane, na
następujących zasadach:
1) każda nowo wydzielona działka powinna
mieć dostęp do drogi publicznej bezpoņrednio lub poprzez drogi wewnętrzne oznaczone
na rysunku zmiany planu symbolami KDW,
KDW1 i KDW2,
2) dopuszcza się podziały, gdzie nieruchomoņć
budowlana składać się będzie z podziału
działek nr 289 i 290 wskazanych na załączniku
Nr 1a, oraz działek nr 641/1 i 577 wskazanych
w załączniku 1b,
3) kąt zawarty pomiędzy granicami działki dochodzącymi do drogi wewnętrznej a granicą
tej drogi powinien być zbliżony do kąta prostego,
4) szerokoņć frontu działki powinna pozwalać
na zachowanie warunków technicznych i odległoņci pomiędzy budynkami i być nie
mniejsza niż 25 m,
5) powierzchnia nowo wydzielonych działek
położonych w terenie MN nie może być
mniejsza niż 700 m2,
6) wymieniona w pkt 5 niniejszego ustępu minimalna wielkoņć działek nie obowiązuje w
przypadku dokonywania podziałów mających
na celu regulację stanu faktycznego na gruncie, a także podziałów mających na celu powiększenie działek sąsiednich.
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§ 20.1. Dla terenów oznaczonych symbolem Z – tereny zieleni łęgowej, ustala się:
1) Przeznaczenie podstawowe – zieleń łęgowa,
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej,
b) zieleń izolacyjna o zróżnicowanych pokroju,
2. W terenach okreņlonych w ust. 1 zabrania się budowy kubaturowych obiektów budowlanych.
§ 21. Projektowana droga wewnętrzna obsługująca tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczona na rysunku zmiany planu symbolem KDW zakończona placem do zawracania zgodnie z rysunkiem zmiany planu, dla
której ustala się następujące parametry techniczne:
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających 8 m,
2) szerokoņć jezdni min. 4 m,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy 6 m mierzona od granicy linii rozgraniczających,
4) w pasie terenu dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej.
§ 22. Projektowana droga wewnętrzna obsługująca tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczona na rysunku zmiany planu symbolem KDW1, dla której ustala się następujące parametry techniczne:
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających 10 m,
2) szerokoņć jezdni min. 4 m,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy 6 m mierzona od granicy linii rozgraniczających,
4) w pasie terenu dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej.
§ 23. Projektowana droga wewnętrzna obsługująca tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczona na rysunku zmiany planu symbolem KDW2 zakończona placem do zawracania zgodnie z rysunkiem zmiany planu, dla
której ustala się następujące parametry techniczne:
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających 6 m,
2) szerokoņć jezdni min. 4 m,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy 6 m mierzona od granicy linii rozgraniczających,
4) w pasie terenu dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej.
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§ 24. Teren oznaczony symbolem KD-D
przeznacza pod poszerzenie gminnej drogi klasy
dojazdowej, w granicach zmiany planu ustala się
następujące parametry techniczne:
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających 5,0m,
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2) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0m mierzona od granicy linii rozgraniczających,
3) w pasie terenu dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie przepisów szczególnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
§ 25.1. Na obszarze objętym ustaleniami
zmiany planu występują tereny chronione na
podstawie przepisów szczególnych, tj. Suchedniowsko-Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu, stanowiący otulinę SuchedniowskoOblęgorskiego Parku Krajobrazowego, w obrębie którego obowiązują zakazy zgodnie z § 12.

2. Na terenie objętym ustaleniami zmiany
planu tereny górnicze nie występują.
3. Tereny zagrożone osuwaniem się mas
ziemnych – nie występują
4. Tereny zagrożone niebezpieczeństwem
powodzi – nie występują.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoņci objętych zmianą planu miejscowego
§ 26.1. Na obszarze objętym granicami
planu nie okreņla się granic obszarów wymagających scaleń i podziału nieruchomoņci.
2. Dla terenów oznaczonych na zał. 1a
symbolem MN dopuszcza się scalenie i podział
nieruchomoņci na następujących zasadach i warunkach:
1) scalenia i podziały należy przeprowadzić
procedurą przewidzianą ustawą o gospodarce nieruchomoņciami,

2) każda działka powinna mieć dostęp do drogi
publicznej,
3) kąt zawarty pomiędzy granicami działki dochodzącymi do drogi publicznej a granicą tej
drogi powinien być prosty lub zbliżony do
kąta prostego,
4) szerokoņć frontu powinna pozwalać na zachowanie warunków technicznych i odległoņci pomiędzy budynkami i być nie mniejsza
niż 25 m,
5) powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 700 m2.

Rozdział 9.
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczania w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 27.1. W obrębie obszaru objętego zmianą planu wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla których wymagane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na ņrodowisko za wyjątkiem budowy dróg i sieci infrastruktury technicznej.

2. W zakresie ograniczania uciążliwoņci
obiektów obowiązuje nakaz podłączenia obiektów
mieszkalnych i usługowych, będących w zasięgu
obsługi sieci kanalizacji sanitarnej, w przypadku
kiedy taka sieć zostanie wybudowana.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 28.1. W zakresie zaopatrzenia w wodę,
ustala się: obszar objęty zmianą planu przewiduje się zasilić w wodę z istniejącej sieci wodociągowej poprzez jej rozbudowę, na warunkach
zarządcy sieci. Do czasu budowy sieci wodociągowej dopuszcza się budowę i użytkowanie
studni.

2. W zakresie odprowadzania ņcieków sanitarno-bytowych, ustala się:
1) Docelowo ņcieki sanitarno-bytowe z obszaru
zmiany planu należy odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, na wa-
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runkach okreņlonych przez zarządzającego
siecią,
2) Do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
dopuszcza się budowę indywidualnych systemów odprowadzania i oczyszczania ņcieków sanitarnych (budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego lub indywidualnej
oczyszczalni ņcieków).
3. W zakresie odprowadzania wód deszczowych, ustala się: odprowadzenie wód roztopowych i opadowych z terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - powierzchniowo na
teren działki.
4. W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala
się:
1) Rozwiązania indywidualne w oparciu o gaz
butlowy propan – butan.
2) Przewiduje się realizację programu gazyfikacji sołectwa Ćmińsk Rządowy.
3) Dopuszcza się zastosowanie gazu ziemnego
do celów grzewczych dla odbiorców indywidualnych.
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ustala się:
1) Zasilanie terenu objętego zmianą planu z
istniejących i projektowanych sieci niskiego
napięcia poprzez jej budowę oraz rozbudowę
i przebudowę na warunkach okreņlonych
przez właņciciela sieci.
2) Budowa nowych oraz rozbudowa i przebudowa istniejących sieci rozdzielczych preferowana jest w wykonaniu kablowym z
uwzględnieniem ust. 1.
3) Przy realizacji zabudowy przeznaczonej na
stały pobyt ludzi należy zachować bezpieczny
odstęp od linii elektroenergetycznych zgodny
z PN – E – 05100 – 1. Zaleca się przyjęcie
strefy technicznej dla linii energetycznych niskiego napięcia 3 m od osi linii. W strefie tej
wprowadza się zakaz budowy budynków
przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
6. W zakresie łącznoņci telekomunikacyjnej, ustala się:
1) usługi telekomunikacji mogą ņwiadczyć
wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych.
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2) na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się lokalizację obiektów z urządzeniami
infrastruktury
telekomunikacyjnej
przy
uwzględnieniu dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych jakie muszą być
spełnione dla terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową i miejsc przebywania dla ludzi, oraz jeżeli taka inwestycja jest
zgodna z przepisami odrębnymi.
3) napowietrzne linie telefoniczne z poszczególnych central należy sukcesywnie kablować.
4) 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.
7. 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 z uwagi na ochronę wód powierzchniowych i podziemnych.
8. W zakresie gospodarki odpadami stałymi, ustala się:
1) W zakresie gospodarowania 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 wysypisko odpadów, ze szczególnym
uwzględnieniem segregacji odpadów u źródła ich powstawania.
2) Gospodarka odpadami stałymi na terenach
obiektów usługowych i produkcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
9. W zakresie komunikacji ustala się warunki i zasady: zgodnie z § 21-24.
10. Wprowadza się zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Rozdział 11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania 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 się opłatę, 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, dla terenu

oznaczonego symbolem MN ustala się stawkę
procentową wzrostu wartoņci nieruchomoņci w
wysokoņci 10%.

DZIAŁ III.
Ustalenia końcowe
Rozdział 1.
Przepisy uzupełniające
§ 31. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów
wielkopowierzchniowych powyżej 2000 m2 powierzchni sprzedażowej na całym obszarze opracowania zmiany planu.
§ 32. Teren objęty ustaleniami zmiany planu nie wymagał zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze zgodnie z art. 7
ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leņnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z
późniejszymi zmianami).

§ 33. Dla terenu objętego Zmianą Nr 5 tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk
Rządowy, Nr XIX/135/2004 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy na terenie
Gminy Miedziana Góra (Dz. Urz. Woj. Ņwiętokrzyskiego z 2005 Nr 32, poz. 430 ze zmianami).

Rozdział 2.
Przepisy końcowe
§ 34. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Miedziana Góra.
§ 35. Zobowiązuje się Wójta Gminy Miedziana Góra do ogłoszenia uchwały w Dzienniku
Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.

§ 36. Uchwała obowiązuje po upływie
30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Szustak

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27295 –

Poz. 3530

Załącznik nr 1a
do uchwały nr XXXVI/334/10
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 28 października 2010 r.
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Załącznik nr 1b
do uchwały nr XXXVI/334/10
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 28 października 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVI/334/10
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 28 października 2010 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/344/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 paňdziernika 2010r.
w sprawie zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk
Rządowy na terenie gminy Miedziana Góra.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Miedziana
Góra w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag
wniesionych do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu zmiany Nr 5 w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego sołec-

twa Ćmińsk Rządowy terenie gminy Miedziana
Góra. Uwagi do zmiany Nr 5 w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy na terenie gminy Miedziana Góra nie wpłynęły.
Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVI/334/10
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 28 października 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały XXXVI/344/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 paňdziernika 2010 r.
w sprawie zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Ćmińsk Rządowy na terenie gminy Miedziana Góra.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Miedziana
Góra w sprawie sposobu realizacji zapisanych w
zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą 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 zmiany
Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy, na
terenie gminy Miedziana Góra, Rada Gminy

postanawia, co następuje: 1. Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej wynikające z przedstawionego Radzie Gminy Miedziana Góra projektu zmiany Nr 5 miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy, na terenie gminy Miedziana Góra będą realizowane zgodnie ze Strategią rozwoju gminy Miedziana Góra, 2. Finansowanie inwestycji ze ņrodków budżetu gminy –
ņrodki własne gminy i pozyskane fundusze
zgodnie z przepisami odrębnymi.

3530
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UCHWAŁA NR XXXVII/341/10
RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 poz.
1591 z póź. zm.) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240), Rada Gminy Miedziana
Góra uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach
gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku
nr 8 „ Plan przychodów i wydatków zakładów
budżetowych na 2010 rok ” do uchwały nr
XXXI/254/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia
28 stycznia 2010 roku, zachowując dotychczasowe zmiany, załącznik po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
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§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku
nr 9 „ Plan dochodów i wydatków dochodów
własnych na 2010r” do uchwały nr XXXI/254/10
Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 stycznia
2010 roku, zachowując dotychczasowe zmiany,
załącznik po zmianach stanowi załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.

Poz. 3531

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Szustak
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVII/341/10
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVII/341/10
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVII/341/10
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 10 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXVI/140/10
RADY GMINY MOSKORZEW
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.
zm./ w związku z art. 212 ust.2 pkt 2, art. 214
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz.1240/ Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.1. Wprowadza się do budżetu dotacje:
a) zwiększa się dochody:
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 2700 - 25.000,00 zł
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 2707 - 75.263,24 zł
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 2709 - 3.984,52 zł
b) zwiększa się wydatki:
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 - 25.000,00 zł
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 4017 - 7.560,40 zł
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 4117 - 1.204,35 zł
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 4177 - 4.500,00 zł
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 4127 - 185,25 zł
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 4217 - 41.669,47 zł
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 4219 - 3.984,52 zł
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 4307 - 20.143,77 zł
c) zmniejsza się dochody;
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 2708 - 71.693,25 zł
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 2709 - 3.795,52 zł
d) zmniejsza się wydatki:
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 4218 - 48.549,48 zł
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 4219 - 3.795,52 zł
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 4308 - 23.143,77 zł
2. Dokonać zmian w budżecie:
a) zwiększa się dochody:
- w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 - 2.591,71 zł
b) zwiększa się wydatki:
- w dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 - 2.591,71 zł
c) zmniejsza się wydatki:
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 120.000,00 zł
- w dz. 010 rozdz. 01095 § 4218 - 1.230,00 zł
- w dz. 010 rozdz. 01095 § 4219 - 8.670,00 zł
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 6050 - 6.764,55 zł
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 3110 - 8.856,23 zł
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 - 3.000,00 zł
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 - 5.000,00 zł
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 - 10.600,00 zł
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 - 2.600,00 zł
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 - 5.000,00 zł
- w dz. 801 rozdz. 80110 § 4040 - 2.700,00 zł
- w dz. 854 rozdz. 85401 § 4040 - 3.800,00 zł

d) zwiększa się wydatki:
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - 5.000,00 zł
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 4260 - 6.000,00 zł
- w dz. 010 rozdz. 01095 § 4210 - 1.000,00 zł
- w dz. 010 rozdz. 01095 § 4260 - 1.000,00 zł
- w dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 - 1.000,00 zł
- w dz. 010 rozdz. 01095 § 4308 - 1.230,00 zł
- w dz. 010 rozdz. 01095 § 4309 - 8.670,00 zł
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 - 25.000,00 zł
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 - 5.000,00 zł
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - 6.000,00 zł
- w dz. 720 rozdz. 72095 § 6050 - 6.764,55 zł
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 - 15.000,00 zł
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4110 - 3.000,00 zł
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 - 15.558,99 zł
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 4430 - 5.000,00 zł
- w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 - 2.000,00 zł
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 3119 - 9.297,24 zł
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 4210 - 4.000,00 zł
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 - 15.000,00 zł
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4120 - 3.000,00 zł
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 - 12.000,00 zł
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 2820 - 2.000,00 zł
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 4110 - 1.000,00 zł
- w dz. 801 rozdz. 80113 § 4010 - 2.500,00 zł
- w dz. 801 rozdz. 80113 § 4120 - 200,00 zł
- w dz. 801 rozdz. 80114 § 4010 - 10.000,00 zł
- w dz. 801 rozdz. 80114 § 4120 - 1.000,00 zł
- w dz. 801 rozdz. 80114 § 4300 - 1.000,00 zł
- w dz. 801 rozdz. 80114 § 4750 - 2.500,00 zł
- w dz. 801 rozdz. 80148 § 4010 - 5.500,00 zł
- w dz. 801 rozdz. 80148 § 4110 - 2.000,00 zł
3. Załącznik nr 1 do uchwały z dnia
20 sierpnia 2010 r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 2 do uchwały z dnia
20 sierpnia 2010 r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 3 do uchwały z dnia
20 sierpnia 2010 r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 1 do uchwały z dnia
24 czerwca 2010 r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
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7. Załącznik nr 8 do uchwały z dnia
28 stycznia 2010 r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania uchwały
złoży Wójt Gminy przy sprawozdaniu rocznym z
wykonania budżetu Gminy.

8. Załącznik nr 4 do uchwały z dnia
20 sierpnia 2010 r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew:
Zenon Kułaga
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVI/140/10
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 27 października 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVI/140/10
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 27 października 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze ņrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych ňródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.
I

II

Ňródła finansowania
Ogółem wydatki bieżące
- 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
budżetowym
2010
584 204,21
242 205,45
3 984,52
338 014,24
3 871 904,32
1 337 467,45
0,00
2 534 436,87
4 456 108,53
1 579 672,90
3 984,52
2 872 451,11

w zł
Planowane wydatki budżetowe na realizację
zadań programu w latach 2011-2012
Razem
2011 rok
2012 rok
2011 - 2012

3 536 427,00
1 462 152,59
0,00
2 194 274,41
3 536 427,00
1 462 152,59
0,00
2 194 274,41

1 204 498,00
463 610,00
0,00
740 888,00
1 204 498,00
463 610,00
0,00
740 888,00

4 740 925,00 zł
1 925 762,59 zł
0,00 zł
2 935 162,41 zł
4 740 925,00 zł
1 925 762,59 zł
0,00 zł
2 935 162,41 zł
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVI/140/10
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 27 października 2010 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVI/140/10
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 27 października 2010 r.

Dotacje celowe w 2010 r.
Lp. Dział Rozdział
Nazwa zadania
1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Budowa drogi powiatowej Moskorzew - Cheb1.
600
60014
dzie
2.
754
75411 Dofinansowanie na zakup sztandaru
3.
851
85111 Przebudowa i wyposażenie bloku operacyjnego
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.
754
75412 Dofinansowanie zakupu samochodu
Dofinansowanie bieżącej działanoņci stowarzy2.
921
92109
szenia
Ogółem

Jednostka otrzymująca dotację
5

w złotych
Kwota dotacji
5

Starostwo Powiatowe

50.000,00

Starostwo Powiatowe
Starostwo Powiatowe

1.500,00
31.000,00

Jednostka OSP Moskorzew
Stowarzyszenie "Jesteņmy solą tej
ziemi"

50.000,00
4.000,00
136.500,00
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVI/140/10
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 27 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
Dom Kultury
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.
754
75412
Jednostka OSP Moskorzew
Ogółem

w złotych
Kwota dotacji
5
55.000,00
5.000,00
60.000,00
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Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVI/140/10
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 27 października 2010 r.
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UCHWAŁA NR LI/325/2010
RADY GMINY W NAGŁOWICACH
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Nagłowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22,
art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W Załączniku Nr 2 do Statutu Gminy
Nagłowice
wprowadzonego
Uchwałą
Nr III/9/2002 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia
25 listopada 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nagłowice wprowadza się następujące
zmiany:

3533

1) dodaje się punkt 12 w brzmieniu „12. Straż
Gminna w Nagłowicach”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Lelonek
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UCHWAŁA NR LI/327/2010
RADY GMINY W NAGŁOWICACH
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalnoņci Pożytku Publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej tych organizacji
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 i art.18
ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz.1591 j.t. z późn. zm.) oraz w związku
z art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z
późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób
konsultowania z Radą Działalnoņci Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
o działalnoņci pożytku publicznego i o wolonta-

riacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej tych
organizacji, okreņlony w regulaminie stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowicach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Lelonek
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Załącznik do uchwały nr LI/327/2010
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 28 października 2010 r.
Załącznik
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UCHWAŁA NR LI/329/2010
RADY GMINY W NAGŁOWICACH
z dnia 28 października 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/318/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
Rada Gminy Nagłowice uchwala, co następuje:
§ 1. § 3 ust. 3 Uchwały Nr XLIX/318/2010
Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 sierpnia
2010 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego otrzymuje brzmienie:
„3. Roczne stawki opłat w wysokoņci okreņlonej w ust. 1, 2 i 3 obejmują pełny rok kalendarzowy. Za niepełny rok kalendarzowy wysokoņć
3535

rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie
do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym lub na obiekcie inżynierskim.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Lelonek

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27316 –

Poz. 3536

3536
3536

UCHWAŁA NR LI/337/2010
RADY GMINY W NAGŁOWICACH
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42, ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz
w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1,
art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3,
art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co
następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:
1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę
1 180 621 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę
1 180 621 zł
3. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami
Szczegóły klasyfikacji zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1
§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3
„Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012” do Uchwały
Nr XL/280/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z
dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Nagłowice na 2010 rok, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4b
„Wydatki majątkowe na programy i projekty
realizowane ze ņrodków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok”
do Uchwały Nr XL/280/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2010
rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4a
Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze ņrodków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do
Uchwały Nr XL/280/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2010
rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze
ņrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do Uchwały
Nr XL/280/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z
dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Nagłowice na 2010 rok, zgodnie
z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3a
„Zadnia inwestycyjne roczne w 2010r.” do
Uchwały Nr XL/280/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2010
rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem
powzięcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Lelonek

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27317 –

Poz. 3536

Załącznik nr 1
do uchwały nr LI/337/2010
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27318 –

Poz. 3536

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27319 –

Poz. 3536

Załącznik nr 2
do uchwały nr LI/337/2010
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 28 października 2010 r.

3536

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27320 –

Poz. 3536

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27321 –

Poz. 3536

Załącznik nr 3
do uchwały nr LI/337/2010
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27322 –

Poz. 3536

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27323 –

Poz. 3536

Załącznik nr 4
do uchwały nr LI/337/2010
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27324 –

Poz. 3536

Załącznik nr 5
do uchwały nr LI/337/2010
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27325 –

Poz. 3536

Załącznik nr 6
do uchwały nr LI/337/2010
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27326 –

Poz. 3536

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27327 –

Poz. 3537,3538

3537
3537

UCHWAŁA NR XXXIX/228/2010
RADY GMINY W OKSIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na
obszarze gminy Oksa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.
969 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/183/2009
Rady Gminy w Oksie z dnia 25 listopada 2009
roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego.

§ 1. Ustala sie cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę naliczenia podatku rolnego
ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego
w Monitorze Polskim z 2010r. Nr 76, poz 960 w
kwocie 37,64 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego, nie wczeņniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Błoński

3537

3538
3538

UCHWAŁA NR XXXIX/229/2010
RADY GMINY W OKSIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Okreņla się nastepujące stawki podatku od nieruchomoņci obowiązujace na terenie
Gminy Oksa:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalnoņci
gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,68 zł od 1m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 3,81 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci
pożytku publicznego przez organizacje

pożytku publicznego – 0,13 zł od 1m2
powierzchni;
2) od budynków lub ich częņci:
a) mieszkalnych – 0,42 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalnoņci
gosopdarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich częņci zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej – 17,45 zł od
1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej w zakresie obrotu kwalfikowanym materiałem siewnym – 9,03 zł od
1m2 powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej w zakresie udzielania ņwiadczeń zdrowotnych – 3,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci pożytku publicznego przez organizacje

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27328 –

pożytku publicznego – 5,14 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej.
3) od budowli – 2% ich wartoņci okreņlonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7

Poz. 3538,3539

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego, nie wczeņniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XII/78/2007 Rady Gminy w Oksie z dnia 05.12.2007r. w sprawie
stawek w podatku od nieruchomoņci.

Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Błoński
3538

3539
3539

UCHWAŁA NR XXXVII/206/10
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn.
zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Radoszyce uchwala, co następuje:

gminy Radoszyce na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 1. Zwiększa się plan dochodów oraz dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu
gminy Radoszyce na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu

§ 3. Załączniki Nr 3a, Nr 6 do uchwały
Nr XXX/180/10 Rady Gminy Radoszyce w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na
rok 2010 otrzymują nowe brzmienie.

Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Cieślak

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27329 –

Poz. 3539

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVII/206/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27330 –

Poz. 3539

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVII/206/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27331 –

Poz. 3539

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27332 –

Poz. 3539

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27333 –

Poz. 3539

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXXVII/206/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27334 –

Poz. 3539

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVII/206/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 października 2010 r.

3539

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27335 –

Poz. 3540,3541

3540
3540

UCHWAŁA NR XXXVII/212/10
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką na obszarze gminy Radoszyce w roku 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia
6 wrzeņnia 2001r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)
uchwala się , co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radoszyce.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.

§ 1. Ustala się na rok 2011 liczbę przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w
iloņci 3 sztuki.

Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Cieślak

3540

3541
3541

UCHWAŁA NR XXXVII/213/10
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu
taksówkami osobowymi na terenie Gminy Radoszyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r.
Nr 50, poz. 601 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się „Przepisy porządkowe
związane z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Radoszyce”,
stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radoszyce.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Cieślak

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27336 –

Poz. 3541

Załącznik
do uchwały nr XXXVII/213/10
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 października 2010 r.
Przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie
Gminy Radoszyce
Rozdział I.
Przepisy ogólne
§ 1. Pasażer może dokonać wyboru taksówki.

obowiązany uiņcić należnoņć nie później niż w
chwili zwolnienia pojazdu.

§ 2. Z prawej strony przedniej szyby taksówki powinno znajdować się oznakowanie,
widoczne z zewnątrz pojazdu, informujące, czy
taksówka jest wolna.

§ 6.1. Na żądanie pasażera kierowca jest
obowiązany wydać rachunek za przejazd.

§ 3. Kierowca taksówki jest obowiązany
wykonać zamówiony kurs (przewóz) najkrótszą
drogą, chyba, że pasażer godzi się na przewóz
inną drogą lub gdy tego żąda.
§ 4.1. Kierowca taksówki może przewozić
pasażerów lub bagaż tylko po uprzednim włączeniu sprawnie działającego i zalegalizowanego
taksometru, niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce, taksometr powinien
być zainstalowany w miejscu umożliwiającym
swobodne odczytanie jego wskazań.
2. Po zakończeniu przewozu kierowca jest
obowiązany niezwłocznie przełączyć taksometr
na pozycję „kasa”.
§ 5. Ustaloną na podstawie przepisów
szczególnych należnoņć za przejazd taksówką
okreņlają wskazania taksometru, pasażer jest

2. Rachunek powinien zawierać w szczególnoņci datę wystawienia, oznaczenie odbiorcy
rachunku, kwotę należnoņci za przejazd oraz
pieczęć z danymi identyfikacyjnymi kierowcy
(imię, nazwisko, adres, numer boczny taksówki).
3. Na żądanie pasażera kierowca jest obowiązany do okreņlenia w rachunku trasy przewozu.
§ 7.1. Po zakończeniu przewozu kierowca
jest obowiązany przypomnieć o zabraniu bagażu
oraz sprawdzić, czy pasażer nie pozostawił w
pojeździe jakichkolwiek przedmiotów.
2. W razie znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasażera kierowca taksówki postępuje z nimi stosownie do przepisów o rzeczach
znalezionych.
§ 8. Pasażer jest odpowiedzialny za powstałe z jego winy uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu na zasadach okreņlonych w przepisach kodeksu cywilnego.

Rozdział II.
Przewóz osób
§ 9.1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do
pojazdu, z którego sam korzysta, inne osoby na
wolne miejsca, bez uiszczania za to dodatkowych należnoņci.
2. Kierowca bez zgody pasażera nie może
dysponować wolnymi miejscami w taksówce.
3. Należnoņć za przejazd taksówką reguluje tylko jeden pasażer, kierowca nie może żądać
zapłaty od pozostałych osób znajdujących się w
taksówce, bez względu na okolicznoņci, w jakich
korzystali oni z przejazdu.

§ 10. Zezwala się na przejazd dzieci tylko
pod opieką dorosłych, chyba, że osoba pod której opieką dziecko się znajduje, upoważnia kierowcę do przewiezienia dziecka samego, w takim razie należnoņć za usługę uiszczają rodzice
lub opiekunowie z góry.
§ 11. Kierowca taksówki, w miarę możliwoņci, powinien uwzględnić pierwszeństwo
przewozu osób wymagających natychmiastowej
pomocy lub znajdujących się w szczególnej potrzebie.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27337 –

Poz. 3541

Rozdział III.
Przewóz bagażu w taksówce osobowej
§ 12.1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą
do pojazdu, bez uiszczania dodatkowej opłaty,
bagaż podręczny oraz, za zgodą kierowcy, psy
lub inne małe zwierzęta domowe, które można
umieņcić tak, aby nie uszkodziły lub nie zanieczyņciły pojazdu, a ich ciężar i wielkoņć nie przekraczają dopuszczalnej ładownoņci pojazdu i nie
zagrażają bezpieczeństwu jazdy.
2. Do bagażu podręcznego zalicza się w
szczególnoņci walizki, plecaki, worki turystyczne
oraz inne przedmioty, które zarówno swoją wielkoņcią, jak i sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu
oraz nie ograniczą pola widzenia kierowcy i nie
utrudnią prowadzenia pojazdu.
3. Z zachowaniem warunków okreņlonych
w ust. 1 i 2 dopuszcza się przewóz w szczególnoņci nart z kijami, wózków dziecinnych, inwa-

lidzkich składanych oraz - na ryzyko pasażera m.in. telewizorów i radioodbiorników.
§ 13.1. Bagaż podręczny pasażera można
przewozić w bagażniku znajdującym się wewnątrz lub na dachu taksówki.
2. Bagażnik taksówki powinien być utrzymany w należytej czystoņci i wolny od wszelkiego sprzętu dodatkowego (poza sprzętem służącym do napraw samochodu). Dopuszcza się
przewóz bagażu podręcznego wewnątrz taksówki z zachowaniem warunków, o których mowa w
§ 12 ust. 2.
§ 14. Zabrania się przewozu taksówkami
osobowymi przedmiotów i materiałów niebezpiecznych, w szczególnoņci broni, materiałów
łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz przedmiotów cuchnących.

Rozdział IV.
Przewóz bagażu w taksówce bagażowej
§ 15.1. Taksówką bagażową należy przewozić rzeczy w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego.
2. Taksówką bagażową można również
przewozić zwierzęta w klatkach, skrzyniach itp.,
jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu jazdy chyba,
że jest to sprzeczne z przepisami szczególnymi.

§ 16. Pasażer przewożący bagaż taksówką
bagażową może zająć miejsce obok kierowcy.
§ 17. Kierowca taksówki bagażowej, na
żądanie pasażera, powinien udzielić pomocy
przy załadowaniu i wyładowaniu przewożonego
bagażu za umówionym wynagrodzeniem.

Rozdział V.
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 18.1. Kierowca taksówki jest obowiązany, na żądanie pasażera, udostępnić mu do
wglądu egzemplarz przepisów porządkowych
związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami.
2. W każdej taksówce powinna być zamieszczona widoczna informacja dotycząca w
szczególnoņci:
1) stawki należnoņci za 1 km przejazdu,
2) organu właņciwego do rozpatrywania skarg i
wniosków w sprawach ņwiadczonych usług
przewozowych,
3) posiadania przez kierowcę egzemplarza
przepisów porządkowych, o których mowa w
ust. 1.
3541

3. Kierowca taksówki może umieņcić w pojeździe wywieszkę z proņbą o niepalenie tytoniu.
§ 19. Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub
odwrotnie albo jeżeli następuje przekroczenie
granicy strefy opłaty taryfowej, kierowca jest
obowiązany przełączyć taksometr na odpowiednią taryfę i powiadomić o tym pasażera.
§ 20. W razie zaprzestania prowadzenia
działalnoņci polegającej na przewozie osób lub
bagażu taksówką wymagane oznaczenie taksówki powinno być zlikwidowane lub co najmniej zasłonięte.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27338 –

Poz. 3542
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UCHWAŁA NR XLVII/261/2010
RADY GMINY RAKÓW
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001r Nr 142 , poz.1591 z późn. zm./
oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240./
- Rada Gminy Raków uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/216/2010 Rady
Gminy Raków z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2010
rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się uchwalone dochody budżetowe
o kwotę 34.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się uchwalone wydatki budżetowe
o kwotę 34.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, załącznik Nr 6 do
uchwały
Rady
Gminy
Raków
Nr XXXVIII/216/2010 z dnia 25 stycznia 2010r.

otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych
z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2010 - załącznik
Nr 7 do uchwały Rady Gminy Raków
Nr XXXVIII/216/2010 z dnia 25 stycznia 2010r.
otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady:
Jerzy Nowak

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVII/261/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 29 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27340 –

Poz. 3542

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVII/261/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 29 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27341 –

Poz. 3542

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVII/261/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 29 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27342 –

Poz. 3542

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVII/261/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 29 października 2010 r.

3542

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27343 –

Poz. 3542

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27344 –

Poz. 3543

3543
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UCHWAŁA NR L/262/2010
RADY GMINY RYTWIANY
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),art. 211, art.212 ust 1 pkt 1, 2 ust 2
pkt 2, art.235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157
poz.1240 ze zm./ Rada Gminy uchwala co następuje
§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków
o kwotę 76 931 zł zgodnie z zał. Nr 1
§ 2. Zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 17 561 zł zgodnie z zał. Nr 2
§ 3. Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 622 775 zł zgodnie
z zał. Nr 3
§ 4. W uchwale Nr XLI/214/10 z dnia
26 stycznia 2010 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rytwiany na rok 2010 - załącznik
nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2010-2012 - otrzymuje
brzmienie okreņlone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały - załącznik Nr 3a – Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r. – otrzymuje brzmienie
okreņlone w załączniku Nr 4a do niniejszej
uchwały Załącznik nr 4 - Wydatki na programy i
projekty realizowane ze ņrodków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł

zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na
2010 r. - otrzymuje brzmienie okreņlone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. Załącznik
nr 4b - Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze ņrodków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi na
2010 r. - otrzymuje brzmienie okreņlone w załączniku Nr 5a do niniejszej uchwały. - załącznik
nr 8 – Plan przychodów i wydatków zakładów
budżetowych na 2010 r. - otrzymuje brzmienie
okreņlone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały
- załącznik nr 10 – Dotacje przedmiotowe w 2010 r.otrzymuje brzmienie okreņlone w załączniku Nr 7
do niniejszej uchwały - załącznik nr 7 – Dochody
i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2010 r. - otrzymuje
brzmienie okreņlone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr inż. Marek Sadowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr L/262/2010
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 28 października 2010 r.
Zwiększenie dochodów i wydatków
dział

rozdział

§

921

92109

6298

921

92109

6058

Razem

Zwiększenie
dochodów
76 931,00

76 931,00

Zwiększenie
wydatków

Wyszczególnienie

Ņrodki na dofinans. własnych inwestycji (Przebudź. budynku na potrzeby GOK..)
76 931,00 Wydatki inwestycyjne jedn. budż. (Przebudź. budynku na
potrzeby GOK..)
76 931,00

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 2
do uchwały nr L/262/2010
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 28 października 2010 r.
Zmniejszenie dochodów i wydatków
dział

rozdział

§

900

90002

6298

900

90002

6058

Razem

Zmniejszenie
dochodów
17 561,00

17 561,00

Zmniejszenie
wydatków

Wyszczególnienie

Ņrodki na dofinans. własnych inwestycji (rozbud. Systemu segregacji…)
17 561,00
Wydatki inwestycyjne jedn. budż. (rozbud. Systemu
segregacji…)
17 561,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr L/262/2010
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 28 października 2010 r.
Zmiany w planie wydatków
dział

rozdział

§

720
720

72095
72095

6058
6068

852
852
852
900

85219
85219
85219
90002

4040
4360
4700
6059

900
600

90002
60014

6050
6050

750
750
750
750
757
851
851
851
851
900

75023
75023
75095
75095
75705
85153
85153
85154
85154
90001

4210
4300
4120
4010
8110
4210
4300
4170
4300
6058

900
900
750
851

90001
90001
75075
85154
Razem

6050
2650
4210
4170

Zmniejszenie
wydatków
161 500,00

Zwiększenie
wydatków
161 500,00

428,00
200,00
228,00
54 918,00
19 000,00
1 000,00
10 000,00
10 000,00
3 000,00
1 918,00
48 000,00
4 000,00
800,00
3 115,00
85,00
367 929,00
367 929,00
15 000,00
622 775,00

10 000,00
5 000,00
622 775,00

Wyszczególnienie
Wydatki inwestycyjne (Informatyzacja Urzędu Gminy)
Wydatki na zakupy inwestycyjne (Informatyzacja Urzędu
Gminy)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. Telefonii stacjonarnej
Szkolenia pracowników
Wydatki inwestycyjne jedn. budż. (rozbud. Systemu segregacji…)
Wydatki inwestycyjne (rozbud. Systemu segregacji…)
Wydatki inwestycyjne jedn. budż. (Przebudowa drogi powiatowej 0837T Rytwiany-Luszyca dokument,)
Zakup materiałów
Zakup usług pozostałych
Składki na f. pracy
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
Zakup materiałów
Zakup usług pozostałych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jen. Budz. (Sanitacja rzeki
bud.kanalizacji..)
Wydatki inwestycyjne (Sanitacja rzeki bud.kanalizacji..)
Dotacja przedm. Dla zakł. budz.
Zakup materiałów
Wynagrodzenia bezosobowe
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Załącznik nr 4
do uchwały nr L/262/2010
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 28 października 2010 r.
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Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 4a
do uchwały nr L/262/2010
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27349 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27350 –

Poz. 3543

Załącznik nr 5
do uchwały nr L/262/2010
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 28 października 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze ņrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych ňródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.
I

II

Ňródła finansowania
Ogółem wydatki bieżące
- 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
budżetowym
2010
365 207
15112
36 380
313 715
11 830 537
4 461 767
7 368 770
12 195 744
4 476 879
36 380
7 682 485

Planowane wydatki budżetowe na realizację
zadań programu w latach 2011 - 2012
Razem
2011 rok
2012 rok
2011 - 2012
124 131
124 131
16 773
107 358
252 796
252 796

16 773
107 358
252 796
252 796

376 927
252 796
16 773
107 358

376 927
252 796
16 773
107 358
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Załącznik nr 5a
do uchwały nr L/262/2010
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327
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Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27353 –

Poz. 3543

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 327

– 27354 –

Poz. 3543

Załącznik nr 6
do uchwały nr L/262/2010
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 28 października 2010 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.

Lp.

1
1
2
3
4

Wyszczególnienie

2
Gminny Zakład
komunalny
Gminny Zakład
komunalny
Gminny Zakład
komunalny
Gminny Zakład
komunalny

Stan
ņrodków
obrotoDział Rozdział
wych na
początek
roku

6

Wydatki
w tym:
ogółem

wpłata
do
budżetu

wydatki
majątkowe

10

11

12

Stan ņrodków obrotowych na
koniec roku

3

4

400

40002

790

825 000

35 000

825 000

710

71095

28 100

78 000

60 000

78 000

28 100

900

90001

5833

132 495

30 000

132 495

5 833

900

90003

761

246 670

110000

246 670

761

35 484 1 282 165 235 000

1 282 165

Ogółem

5

ogółem

Przychody
w tym: dotacja
z budżetu
przedmiotowa na pierw- celowa
sze
na
kwota
VAT wyposa- inwenetto
żenie
stycje
7
8
9

13

51 500

790

51 500

35 484

Załącznik nr 7
do uchwały nr L/262/2010
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 28 października 2010 r.
Dotacje przedmiotowe w 2010 r.
Lp.

Dział

Nazwa jednostki
otrzymującej dotację

Rozdział

1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1
400
40002
Gminny Zakład Komunalny
2
710
71095
Gminny Zakład Komunalny
3
900
90001
Gminny Zakład Komunalny
4
900
90003
Gminny Zakład Komunalny
Ogółem
Ogółem

Zakres

Ogółem kwota dotacji

5

6

dopłata do wody
dopłata do usług
dopłata do wywozu ņcieków.
dopłata do wywozu nieczyst.

35 000
60 000
30 000
110 000
235 000
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Załącznik nr 8
do uchwały nr L/262/2010
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 28 października 2010 r.
3543
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Dziennik Urzędowy
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3544
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UCHWAŁA NR XLVIII/198/10
RADY GMINY SAMBORZEC
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 235 ust 1 i art.236 ust.1 i ust.4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.157, poz. 1240), Rada Gminy Samborzec uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy
na rok 2010 poprzez:
- zmianę planu dochodów budżetu na rok 2010
- zgodnie z zał. nr 1

-

zmianę planu wydatków budżetu na rok 2010
- zgodnie z zał. nr 2.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Samborzec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Kiliański
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/198/10
Rady Gminy Samborzec
z dnia 28 października 2010r.

PLAN DOCHODÓW

Dz.

Rozdział

§

751
75109
2010
801
80195
2030
852
85295
2023
854
85415
2030
921
92 195
6638
RAZEM
OGÓŁEM

Uwagi
URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY
Wybory do rad gmin, powatów
dotacja na zadania zlecone
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Pozostała działalnoņć
dotacja celowa na zad. własne
POMOC SPOŁECZNA
Pozostała działalnoņć
dotacja celowa na zad. własne
EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.
Pomoc materialna dla uczniów
dotacja na zadania własne
KULTURA i OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostała działalnoņć
dotacja celowa na zad. własne

kwota
zwiększenia
29 086,00
29 086,00
29 086,00
184,00
184,00
184,00
2000,00
2000,00
2000,00
152545,00
152545,00
152545,00
0,00
0,00
0,00
183 815,00

kwota
zmniejszenia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
573 421,25
573 421,25
573 421,25
573421,25
389606,25
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/198/10
Rady Gminy Samborzec
z dnia 28 października 2010r.
PLAN WYDATKÓW

Dz.

Rozdział

0 10
0 1095
750
75023
751
75109

801
80101

80103
80104
80106
80110

80114

80120
80195
851
85154

852
85219

85295

§

NAZWA

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO
Pozostała działalnoņć
4590 odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz
4600 odszkodowania wypłacane na rzecz osób praw
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Administracja samorządowa
4140 skłaka na PFRON
4270 zakup usług remontowych
URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY
Wybory do rad gmin, pow, sejmików
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110 składki ZUS
4120 f-sz pracy
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiałów
OŅWIATA i WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
3020 wydatki osob. niezaliczane do wynagr.
4010 wynagrodzenia osobowe
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiałów
4260 zakup energii
Oddziały przedszkolne
3020 wydatki osob. niezaliczane do wynagr.
4010 wynagrodzenia osobowe
Przedszkola
4010 wynagrodzenia osobowe
Inne formy wych. przedszkoln.
4300 zakup usług pozostałych
Gimnazja
3020 wydatki osob. niezaliczane do wynagr.
4110 składki ZUS
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4240 zakup pomocy naukowych
Zespół Obsługi Jednost. Org. Gminy
4040 dodatkowe wynagrodz. roczne
4210 zakup materiałów
4750 zakup akcesoriów komputerowych
Liceum ogólnokształcące
4750 zakup akcesoriów komputerowych
Pozostała działalnoņć
4170 wynagrodzenia bezosobowe
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
3240 stypendia dla uczniów
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiałów
POMOC SPOŁECZNA
Oņrodek Pomocy Społecznej
4010 wynagrodzenia osobowe
4110 składki ZUS
4210 zakup materiałów
4370 zakup usług telekomunikacyjnych
Pozostała działalnoņć
4303 zakup usług pozstałych

kwota
zwiększenia
196578,75
196578,75
27974,00
168604,75
10000,00
10000,00
10000,00
0,00
29086,00
29086,00
16340,00
314,00
51,00
3660,00
8721,00
45 571,40
27 000,00
4 000,00
0,00
5 000,00
4 500,00
13 500,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
5 117,40
5 117,40
4 000,00
3 000,00
0,00
0,00
1 000,00
6 870,00
0,00
4 870,00
2 000,00
1 400,00
1 400,00
184,00
184,00
3 700,00
3 700,00
0,00
900,00
2 800,00
13 000,00
11 000,00
9 000,00
0,00
2 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00

kwota
zmniejszenia
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45387,40
5000,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
8000,00
0,00
8000,00
8500,00
8500,00
0,00
0,00
17017,40
0,00
16017,40
1000,00
0,00
6870,00
6870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 700,00
3 700,00
3 700,00
0,00
0,00
11 000,00
11 000,00
0,00
9 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
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4177
4179
4217
4219
4307
4309
854
85415
3240
4240
900
90015
4260
90095
4120
4170
4260

– 27359 –

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POMOCY SPOŁECZNEJ
Pozostała działalnoņć
wynagrodzenia bezosobowe
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów
zakup materiałów
zakup usług pozostałych
zakup usług pozostałych
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.
Pomoc materialna dla uczniów
stypendia dla uczniów
zakup pomocy naukowych
GOSPODARKA KOMUNALNA
Oņwietlenie uliczne
zakup energii
Pozostała działalnoņć
f-sz pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup energii

Razem

Poz. 3544,3545
376,61

376,61

376,61
0,00
249,66
109,58
17,37
0,00
0,00
163 465,00
163 465,00
163 465,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
0,00
0,00
463 277,76
310 393,75

376,61
249,66
0,00
0,00
0,00
109,58
17,37
10 920,00
10 920,00
10 920,00
71 500,00
50 000,00
50 000,00
21 500,00
0,00
1 500,00
20 000,00
152884,01

3544

3545
3545

UCHWAŁA NR XLVIII/201/10
RADY GMINY SAMBORZEC
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
Gminy Samborzec w ramach inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z
późniejszymi zmianami, oraz art. 19 c ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoņci pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.
Nr.96, poz. 873 z późniejszymi zmianami Rada
Gminy Samborzec uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Samborzec w ramach inicjatywy

lokalnej, zgodnie z załącznikiem, stanowiącym
integralną częņć niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Samborzec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Kiliański
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Załącznik do uchwały nr XLVIII/201/10
Rady Gminy Samborzec
z dnia 28 października 2010 r.
TRYB I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY
SAMBORZEC W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1) Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej
uchwały to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami,
w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społecznoņci lokalnej
Gminy Samborzec.
2) Celem podejmowania inicjatyw lokalnych
jest realizacja przedsięwzięć polepszających
warunki życia mieszkańców na rzecz, których
podjęte zostały inicjatywy.
§ 2.
1) Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy Gminy Samborzec bezpoņrednio, bądź
za poņrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalnoņci pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr. 96, poz. 873 ze
zm.), zwanej dalej „ustawą”.
2) Podmioty wymienione w ust.1, zwane dalej
Inicjatorem mogą inicjować przedsięwzięcia
służące wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych
potrzeb wspólnoty Gminy Samborzec zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

§ 3. W ramach inicjatywy lokalnej mogą
być realizowane zadania publiczne wymienione
w art.19 b ustawy tej w zakresie:
1) działalnoņci wspomagającej rozwój wspólnot
i społecznoņci lokalnych, obejmującej w
szczególnoņci budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej,
budynków oraz obiektów architektury stanowiących własnoņć jednostek samorządu
terytorialnego;
2) działalnoņci charytatywnej;
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskoņci oraz
rozwoju ņwiadomoņci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalnoņci na rzecz mniejszoņci narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
6) promocji i organizacji wolontariatu;
7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oņwiaty i wychowania;
8) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
9) turystyki i krajoznawstwa;
10) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego;
11) porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Rozdział II
Współudział w realizacji inicjatyw lokalnych
§ 4.
1) Współudział inicjatora w realizacji zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
zgodnie z art.19 e ustawy, może polegać na:
a) ņwiadczeniu pracy społecznej;
b) ņwiadczeniach pieniężnych;
c) ņwiadczeniach rzeczowych;
2) Wysokoņć udziału Gminy i Inicjatora w zadaniach publicznych realizowanych w ramach

inicjatyw lokalnych oraz zasady rozliczania
poniesionych nakładów będą ustalane każdorazowo w odrębnych umowach pomiędzy
tymi podmiotami.
3) Wysokoņć ņrodków budżetowych zaangażowanych w inicjatywę lokalną przez Gminę
Samborzec nie może przekroczyć 15 % całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia.
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Rozdział III
Postępowanie w sprawie inicjatyw lokalnych
§ 5.
1) W celu rozpoczęcia w Urzędzie Gminy Samborzec postępowania wynikającego z inicjatywy lokalnej, podmiot zainteresowany składa wniosek o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
2) Wniosek powinien zawierać:
a) nazwę i adres Inicjatora;
b) przewidywany koszt realizacji Inicjatywy
wraz ze wskazaniem źródeł finansowania;
c) lokalizację i przybliżone parametry techniczne inicjatywy;
d) informację o społecznych korzyņciach z
realizacji Inicjatywy;
e) wskazanie rodzaju udziału Inicjatora;
f) wskazanie wysokoņci wnioskowanego
poziomu współfinansowania.
3) Do wniosku należy dołączyć:
a) oņwiadczenie woli Inicjatora dotyczące deklaracji udziału w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
b) kopię odpisu z rejestru lub wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny Inicjatora, jeżeli
wniosek został złożony za poņrednictwem
podmiotów o których mowa w § 2. ust. 1. i
umocowanie osób go reprezentujących
4) Wnioski o realizację zadań publicznych w
ramach inicjatyw lokalnych mogą być składane w Urzędzie Gminy Samborzec do dnia
30 wrzeņnia danego roku z możliwoņcią realizacji w roku następnym.
5) Złożone wnioski w 2010 r. z planem realizacji
w 2010 r. będą rozpatrzone w ramach posiadanych ņrodków finansowych w budżecie
Gminy Samborzec.
§ 6.
1) O przedsięwzięciach merytorycznych zamieszczonych we wniosku o realizację zadań
publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
rozstrzyga zebranie wiejskie.
2) Uchwała zebrania wiejskiego, o przyjęciu
wniosku, podejmowana jest z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub 15 pełnoletnich
mieszkańców sołectwa.
3) Uchwała zebrania wiejskiego winna zawierać
wskazania nazw i kwot przedsięwzięcia,
oszacowanie kosztów przedsięwzięcia wraz z
uzasadnieniem oraz wskazywać osoby do
reprezentowania inicjatywy.

§ 7.
1) Oceny złożonych wniosków oraz hierarchizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych dokonuje powołany przez Wójta
Gminy Samborzec Zespół do oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
2) Wnioski będą rozpatrywane w oparciu o
następujące kryteria:
a) zaangażowanie ņrodków budżetowych
Gminy:
- do 10 000 zł – 6 pkt;
- 11 000 – 20 000 zł – 5 pkt;
- 21 000 – 30 000 zł – 4 pkt;
- 31 000 – 40 000 zł – 3 pkt;
- 41 000 – 50 000 zł – 2 pkt;
- powyżej 50 000 zł – 1 pkt.
b) Udział Inicjatora w łącznych kosztach realizacji inicjatywy (w tym wkład pracy społecznej):
- 85% - 1pkt;
- 87% - 2 pkt;
- 90% - 3 pkt;
- 93% - 4 pkt;
- 96% - 5 pkt;
- 100% - 6 pkt
c) stopień złożonoņci inicjatywy
- inicjatywa wymaga opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania
pozwolenia na budowę – 5 pkt;
- inicjatywa wymaga opracowania dokumentacji projektowej i zgłoszenia
zamiaru budowy – 4 pkt;
- inicjatywa wymaga prac projektowych – 3 pkt;
- inicjatywa
wymaga
opracowania
szczegółowej koncepcji – 2 pkt;
- inicjatywa nie wymaga prac przygotowawczych – 1 pkt.
d) zgodnoņć inicjatywy z potrzebami ujętymi w perspektywie Gminy:
- inicjatywa stanowiąca uzupełnienie
inwestycji prowadzonych na terenie
Gminy, oddziałująca na dużą częņć
mieszkańców, stanowiąca kontynuację zadań z lat poprzednich – 8-9 pkt;
- inicjatywa stanowiąca uzupełnienie
inwestycji prowadzonych na terenie
Gminy, oddziałująca na duża częņć
mieszkańców, niestanowiąca kontynuacji zadań z lat ubiegłych – 6-7 pkt;
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-

inicjatywa stanowiąca uzupełnienie inwestycji prowadzonych na terenie
Gminy, oddziałująca na niewielką częņć
mieszkańców, stanowiąca kontynuację
zadań z lat poprzednich – 5 pkt;
- inicjatywa stanowiąca uzupełnienie inwestycji prowadzonych na terenie
Gminy, oddziałująca na niewielką częņć
mieszkańców, niestanowiąca kontynuacji zadań z lat ubiegłych – 4 pkt;
- inicjatywa niezwiązana z innymi inwestycjami prowadzonymi na terenie
Gminy, oddziałująca na dużą częņć
mieszkańców, stanowiąca kontynuację zadań z lat poprzednich – 3 pkt;
- inicjatywa niezwiązana z innymi inwestycjami prowadzonymi na terenie
Gminy, oddziałująca na dużą częņć
mieszkańców, niestanowiąca kontynuacji zadań z lat poprzednich – 2 pkt;
- inicjatywa niezwiązana z innymi inwestycjami prowadzonymi na terenie
Gminy, oddziałująca na niewielką częņć
mieszkańców, stanowiąca kontynuację
zadań z lat poprzednich – 1 pkt;
- inicjatywa niezwiązana z innymi inwestycjami prowadzonymi na terenie
Gminy, oddziałująca na niewielką częņć
mieszkańców, niestanowiąca kontynuacji zadań z lat poprzednich – 0 pkt;
3) Za każde kryterium, wymienione w ust. 2,
Zespół do oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych przyzna punkty, które po podliczeniu
pozwolą na ustalenie kolejnoņci realizacji
przedsięwzięć.
4) Podstawą do ustalenia priorytetów przedsięwzięć będą te wnioski, którym przyznano
największą liczbę punktów.
§ 8. Wójt Gminy Samborzec weryfikuje zestawienie wniosków na podstawie materiałów
przekazanych przez Zespół.

3545
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§ 9. Po podjęciu decyzji o realizacji zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
wspólnie z Inicjatorem opracuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej,
w tym harmonogram zawierający: nazwę zadania, uszczególnienie zadania, sposób realizacji
zadania, realizatora zadania, przewidywany
okres realizacji i koszt przedsięwzięcia.
§ 10.
1) Warunkiem realizacji zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej jest zawarcie
umowy na realizację przedsięwzięcia w ramach inicjatywy lokalnej pomiędzy Gminą
Samborzec a Inicjatorem.
2) Umowa w szczególnoņci powinna zawierać:
a) szczegółowy opis współfinansowanego
zadania publicznego oraz termin wykonania inicjatywy;
b) wysokoņć
kwoty
współfinansowania
Gminy i tryb płatnoņci;
c) udział Inicjatora;
d) obowiązek realizacji zadania w danym
roku budżetowym;
e) tryb kontroli wykonywania zadania;
f) termin i sposób rozliczenia realizacji zadania;
g) regulacje ustalające fakt przejņcia na
Gminę Samborzec prawa własnoņci do
urządzeń i budowli powstałych w wyniku
realizacji inwestycji
h) zobowiązanie Inwestora do przedstawienia dokumentów potwierdzających wywiązanie się z ciążących na nim zobowiązań względem wykonawcy i podwykonawcy;
3) Nadzór nad realizacją zadania publicznego
realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej
prowadzi Gmina Samborzec.
§ 11. Informacje, o realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej podaje
się do publicznej wiadomoņci na stronach internetowych urzędu.
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• 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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