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UCHWAŁA NR NR II/13/10
RADY POWIATU W JĈDRZEJOWIE
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostĉpnych w 2011 roku
na terenie powiatu jĉdrzejowskiego
Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592
ze zmianami) oraz art. 94, ust. 1 i 2 ustawy z dnia
6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz.271 z późn zm.) Rada
Powiatu uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się, po zasięgnięciu opinii samorządu aptekarskiego – Kieleckiej Okręgowej
Izby Aptekarskiej rozkład godzin pracy i dyżurów
całodobowych na terenie powiatu jędrzejowskiego w 2011r. w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zgodnie z art. 94, pkt 1 w/w ustawy
rozkład godzin pracy aptek został dostosowany
do potrzeb ludności i zapewnia dostępność
świadczeń również w porze nocnej, w niedziele,
święta i inne dni wolne od pracy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
mgr Ewa Kubas-Samociuk
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do uchwały nr Nr II/13/10
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 15 grudnia 2010 r.
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UCHWAŁA NR III/9/2010
RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE
z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), - uchwala się
co następuje:

Nr 76, poz. 960) z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty
28,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na 2011 r. ogłoszoną
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (Mon. Pol.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Dariusz Świetlik
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UCHWAŁA NR III/8/2010
RADY MIEJSKEJ W ĆMIELOWIE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 03 grudnia 2009r. Nr XXXIX/286/2009 w
sprawie wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 Dz. U.
Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 Dz. U.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r.,
Nr 28, poz. 142, Poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106,
poz. 675) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst
1

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

jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613, ze zm)
zarządza się co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 03 grudnia 2009r. Nr XXXIX/286/2009
w sprawie wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości, § 1 pkt 1 lit. d, otrzymuje brzmienie:
- związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń - 3,90 zł. od
od 1 m² powierzchni użytkowej
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.
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§ 3. Pozostałe zapisy Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX 286/20009 z dnia 03 grudnia
2009r. pozostają bez zmian.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Marianna Gierczak
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UCHWAŁA NR IV/49/2010
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 23 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród pieniĉżnych
i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągniĉte wyniki sportowe
Na podstawie art.31ust. 3 oraz 35 ust. 6
ustawy z dnia ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.
o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 oraz Nr 151,
poz. 1014) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z 20 lipca
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 17, poz. 95) Rada Miasta Kielce uchwala,
co następuje:

d) zdobył złoty, srebrny lub brązowy medal
w Mistrzostwach Polski,
e) zajął pierwsze, drugie lub trzecie miejsce
w Pucharze Świata, Pucharze Europy
i Pucharze Polski,
f) awansował do ligi wyższej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym
przez Polskie Związki Sportowe.

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady,
tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień dla zawodników i innych osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w
międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, biorąc pod uwagę znaczenie
danego sportu dla Miasta Kielce.

2. Wysokość nagrody (brutto) dla zawodnika nie może być mniejsza niż 200 zł i nie większa niż 15.000 zł.

§ 2. Za osiągnięcie wyników sportowych,
o których mowa w § 1uchwały, mogą zostać
przyznane:
1) wyróznienia w postaci statuetki, pucharu,
dyplomu,nagrody rzeczowej
2) nagroda pieniężna.
§ 3.1. Nagrody pieniężne, o których mowa
w § 2 pkt 2 mogą być przyznawane osobom fizycznym spełniającym łącznie następujące warunki:
1) osoba jest zawodnikiem zrzeszonym w klubie
sportowym działającym na terenie Miasta
Kielce,
2) zawodnik spełnia jedno z niżej wymienionych kryteriów:
a) brał udział w Igrzyskach Olimpijskich i
Paraolimpijskich,
b) zdobył złoty, srebrny lub brązowy medal
w Mistrzostwach Świata,
c) zdobył złoty, srebrny lub brązowy medal
w Mistrzostwach Europy,

§ 4. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w danym roku kalendarzowym dwóch
lub więcej wyników sportowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, przyznaje się jedną nagrodę, której wysokość nie może przekroczyć 75%
sumy nagród za poszczególne osiągnięcia.
§ 5.1. Zawodnikom sportowych gier zespołowych przyznaje się zbiorową nagrodę pieniężną w wysokości 75% przysługującej nagrody
indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny określoną przepisami danego
związku sportowego, z tym, że nagroda dla jednego zawodnika nie może przekroczyć wysokości stawek określonych w § 3 ust. 2 uchwały.
2. W przypadku osiągnięcia w danym roku
kalendarzowym dwóch lub więcej wyników
sportowych, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 2,
stosuje się odpowiednio § 4 uchwały.
§ 6.1. Nagroda pieniężna, o której mowa w
§ 2 pkt 2 uchwały może być przyznana trenerowi
za uzyskanie przez szkolonych przez niego zawodników, wyników sportowych, o których
mowa § 3 ust. 1 pkt 2.
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2. Wysokość nagrody (brutto) dla trenera
nie może być mniejsza niż 400 zł i nie większa niż
15.000 zł.

Poz. 192,193

3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się do Prezydenta Miasta
za pośrednictwem Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach.

3. W przypadku osiągnięcia przez szkolonych zawodników w danym roku kalendarzowym dwóch lub więcej wyników sportowych,
o których mowa w § 3 ust.1 pkt 2, stosuje się
odpowiednio § 4 uchwały.

4. Wniosek składa nie później niż do
10 stycznia roku następnego po roku, w którym
nastąpiło uzyskanie wysokiego wyniku sportowego.

§ 7. Nagrody pieniężne, o których mowa
w § 2 pkt 2 uchwały mogą być przyznawane
wraz z wyróżnieniami wymienionymi w § 2 pkt 1
uchwały.

§ 12.1. Rozpatrzenie wniosków i przyznanie nagród i wyróżnień następuje w roku kalendarzowym po roku, w którym zawodnik uzyskał
wysoki wynik sportowy z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 8. Wartość wyróżnienia wymienionego
w § 2 pkt 1 uchwały w postaci nagrody rzeczowej nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł

2. Prezydent Miasta może przyznać nagrodę lub wyróżnienie w roku, w którym wynik został osiągnięty, po uzyskaniu opinii Komisji właściwej do spraw sportu oraz Komisji Budżetu
i Finansów Rady Miasta Kielce.

§ 9. Osobom wyróżniającym się osiągnięciami sportowymi, w działalności sportowej
o dużym znaczeniu dla społeczności Miasta Kielce mogą być przyznane wyróżnienia wymienione w § 2 pkt 1 uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się
Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 14.1. Uchwała ma także zastosowanie do
wysokich wyników sportowych , o których mowa w § 1 i 3 uchwały, osiągniętych przed dniem
jej wejścia w życie począwszy od 1 stycznia 2010
roku.

§ 10. Nagrody pieniężne i wyróżnienia
przyznaje Prezydent Miasta, po zasięgnięciu opinii Komisji właściwej do spraw sportu Rady
Miasta Kielce.
§ 11.1. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są na podstawie wniosków złożonych przez
kluby sportowe, związki sportowe, stowarzyszenia sportowe.

2. Wnioski w sprawie o przyznania nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe
w roku 2010 mogą być składane do dnia 28 lutego 2011r.

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika i trenera lub osób wymienionych § 9 uchwały powinien zawierać:
1) dane osobowe,
2) kategorię wiekową zawodnika,
3) rodzaj dyscypliny sportowej,
4) informację o uzyskanych wysokich wynikach
sportowych w danym roku kalendarzowym.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce:
Tomasz Bogucki
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UCHWAŁA NR IV/50/2010
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 23 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych dla osób fizycznych za osiągniĉte wyniki sportowe
Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia
25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.

857 oraz Nr 151, poz. 1014) oraz art. 4 ust. 1
ustawy z 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
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normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) Rada Miasta
Kielce uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady,
tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje
i wysokość stypendiów sportowych dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w
międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, biorąc pod uwagę znaczenie
danego sportu dla Miasta Kielce.
§ 2.1. O stypendium sportowe, o którym
mowa w § 1 może ubiegać się zawodnik, który
spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest zawodnikiem zrzeszonym w klubie sportowym działającym na terenie Miasta Kielce,
2) uprawia dyscyplinę sportową, objętą krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwem sportowym, w jednej z kategorii sportowych:
a) junior młodszy,
b) junior,
c) junior starszy,
d) młodzieżowiec.
3) spełnia jedno z niżej wymienionych kryteriów:
a) brał udział w zawodach rangi Igrzyska
Olimpijskie lub Mistrzostwa Świata lub
Mistrzostwa Europy,
b) został powołany przez właściwy polski
związek sportowy do kadry narodowej w
dyscyplinach indywidualnych oraz reprezentacji kraju w grach zespołowych na
Mistrzostwa Świata lub Europy na dany
rok kalendarzowy,
c) zajął I, II lub III miejsce w zawodach sportowych rangi Mistrzostwa Polski,
d) zajął I miejsce w rozgrywkach na szczeblu
wojewódzkim w ramach współzawodnictwa w „Systemie Sportu Młodzieżowego”
2. Przez określenie Mistrzostwa Polski rozumie się również Ogólnopolską Olimpiadę
Młodzieży w sportach letnich, halowych i zimowych.
§ 3.1. Uprawnionymi do występowania
z wnioskami o stypendia sportowe są:
1) zawodnicy,
2) kluby sportowe,
3) związki sportowe,
4) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu
Miasta w Kielcach.
2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, którego wzór stanowi załącznik do uchwały, winien zawierać:
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1) pełne dane personalne zawodnika,
2) informację o uprawianej przez niego dyscyplinie sportu, uzyskanych wynikach i dotychczasowych osiągnięciach sportowych,
3) potwierdzenie osiągnięć sportowych zawodnika, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3,
w okresie poprzedzającym rok przyznania
stypendium, przez właściwy dla danej dyscypliny sportu Polski lub Świętokrzyski Związek Sportowy,
4) opinię klubu sportowego,
5) oświadczenie zawodnika o nie zawarciu kontraktu zawodniczego lub zawodowego z klubem, sponsorem lub związkiem sportowym,
który gwarantuje stałe wynagrodzenie,
6) oświadczenie klubu sportowego o okolicznościach skutkujących pozbawienia zawodnika
stypendium sportowego,
7) oświadczenie dla celów obliczania zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych
3. Wnioski w sprawie przyznania stypendium sportowego składane są do Prezydenta
Miasta Kielce, za pośrednictwem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach,
w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym stypendium ma być przyznane.
§ 4.1. Wnioski rozpatruje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta w liczbie pięciu osób
w składzie:
1) dwóch przedstawicieli Komisji właściwej do
spraw sportu Rady Miasta Kielce
2) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta
Kielce.
2. Komisja rozpatruje złożone wnioski
w ciągu dwóch tygodni od daty ich wpłynięcia.
3. Komisja po szczegółowym przeanalizowaniu złożonych wniosków przedkłada Prezydentowi imienny wykaz kandydatów do stypendiów wraz z czasokresem i wysokością proponowanego stypendium.
§ 5.1. Stypendia sportowe przyznaje Prezydent Miasta Kielce.
2. Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna i nie podlega procedurom odwoławczym.
3. Imienny wykaz stypendystów podaje się
do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Kielc.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14

§ 6.1. Stypendium może być przyznane
w wysokości do 500,00 zł. /brutto/ miesięcznie,
w zależności od poziomu sportowego zawodnika.
2. Stypendium może być przyznane
uprawnionym zawodnikom raz w roku, na okres
od 6 do12 miesięcy w danym roku budżetowym.
§ 7. Prezydent Miasta Kielce może pozbawić zawodnika przyznanego stypendium sportowego w przypadku:
1) nałożenia na zawodnika kary dyscyplinarnej
przez macierzysty klub lub właściwy związek
sportowy,
2) obniżenia poziomu sportowego zawodnika
potwierdzonego przez macierzysty klub,
3) utraty przez zawodnika zdolności do uprawiania sportu stwierdzonej orzeczeniem lekarza medycyny sportowej,
4) utraty licencji zawodnika, uprawniającej do
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
5) podpisania kontraktu zawodniczego lub zawodowego z klubem lub sponsorem, który
zobowiązał się świadczyć stałe wynagrodzenie,
6) jeżeli zostanie skazany prawomocnym orzeczeniem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie,
7) zmienił przynależność klubową stając się
członkiem klubu sportowego, stowarzyszenia
nie działającego na terenie Gminy Kielce.
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§ 8. Nienależne pobrane stypendium sportowe podlega zwrotowi.
§ 9.1. Stypendium wypłaca się w okresach
miesięcznych, do 15 dnia każdego miesiąca za
miesiąc poprzedni, z tym, że w miesiącu grudniu
dokonuje się wypłaty za miesiąc listopad oraz
grudzień.
2. Wypłaty stypendium dokonuje się w
formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę lub w formie gotówkowej
w kasie Urzędu Miasta w Kielcach.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się
Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 11.1. Uchwała ma także zastosowanie do
wyników sportowych, o których mowa w § 1 i 2
uchwały, osiągniętych przed dniem jej wejścia
w życie, począwszy od 1 stycznia 2010r.
2. Wnioski w sprawie stypendium za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2010 mogą być
składane do dnia 28 lutego 2011r.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce:
Tomasz Bogucki

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Załącznik
do uchwały nr IV/50/2010
Rady Miasta Kielce
z dnia 23 grudnia 2010 r.
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Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR III/18/2010
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/371/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 października
2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych
na terenie Gminy Ożarów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.
1591 ze zm./ art. 5 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych)1 /tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku,
Nr 95,poz. 613 ze zm./ Rada Miejska w Ożarowie
uchwala, co następuje:

wadzeniem działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,27 zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

§ 1. Lit. „d” pkt 2 § 1 uchwały
Nr LIV/371/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 20 października 2010 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy
Ożarów otrzymuje brzmienie: „związanych z pro-

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Krystyna Wieczorek
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UCHWAŁA NR III/6/2010
RADY GMINY BLIŻYN
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 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. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.
zm./ oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/207/2010 Rady
Gminy Bliżyn z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn
na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy
na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) W załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy
na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2010-2012 otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) Załącznik Nr 3a – Zadania inwestycyjne roczne w 2010r. otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
5) Załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych
źródeł
zagranicznych,
niepodlegających
zwrotowi na 2010 rok, załącznik nr 4a – Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2010 rok oraz załącznik Nr 4b - Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14

Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2010 rok otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5, 5a i 5b do niniejszej uchwały,
6) Załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2010r. otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
7) Ustala się nową treść § 3 w brzmieniu:
„§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.038.788 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych
kredytów
w
kwocie
2.745.000 zł,
2) pożyczek w kwocie 82.888 zł
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy wynikającej z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 210.900 zł
2. Przychody budżetu w wysokości
4.460.372 zł, rozchody w wysokości 1.421.584 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.”
8) Ustala się nową treść § 10 w brzmieniu:
„§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu
budżetu - w kwocie 800.000 zł;
w tym kredyty, pożyczki w związku z
umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej
w kwocie 630.305 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu - w kwocie 2.745.000 zł;
w tym kredyty zaciągane w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej - w kwocie
1.745.000 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.421.584 zł;
w tym kredyty, pożyczki zaciągane w
związku ze środkami określonymi w
umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 656.159 zł
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4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie
82.888 zł”
9) Ustala się nową treść § 12 pkt 1 w brzmieniu:
„§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do
kwoty 800.000zł,
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii
Europejskiej do wysokości 630.305 zł
b) zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie 2.745.000 zł
w tym kredyty zaciągane w związku
z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 1.745.000 zł
c) zaciągania kredytów i pożyczek na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.421.584 zł
w tym kredyty i pożyczki zaciągane w
związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej w kwocie 656.159 zł
d) zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie
82.888 zł”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady:
Jerzy Rams

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Załącznik nr 1
do uchwały nr III/6/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Załącznik nr 2
do uchwały nr III/6/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Załącznik nr 3
do uchwały nr III/6/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Załącznik nr 4
do uchwały nr III/6/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Załącznik nr 5
do uchwały nr III/6/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Załącznik nr 5a
do uchwały nr III/6/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Załącznik nr 5b
do uchwały nr III/6/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Załącznik nr 6
do uchwały nr III/6/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 29 grudnia 2010 r.
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UCHWAŁA NR III/7/2010
RADY GMINY BLIŻYN
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
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.)
w związku z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2010 roku
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Środki finansowe określone w załączniku zostaną przekazane z rachunku bieżącego

na wyodrębniony rachunek bankowy jednostki
samorządu terytorialnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady:
Jerzy Rams

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Załącznik do uchwały nr III/7/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 29 grudnia 2010 r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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UCHWAŁA NR II/8/10
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jt. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211,
art. 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240) Rada Gminy w Klimontowie uchwala
co następuje:
§ 1.1. W uchwale Nr XXXV/261/10 Rady
Gminy w Klimontowie z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2010 rok wprowadza się zmiany w ten
sposób, że:
1) Dokonuje się zmian w planie dochodów
i wydatków budżetowych na 2010 r.
w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.
otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianom.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Rębacz

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Załącznik nr 1
do uchwały nr II/8/10
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 14 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14

– 751 –

Poz. 197

Załącznik nr 2
do uchwały nr II/8/10
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 14 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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UCHWAŁA NR III/8/10
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastĉpstw, nagród
a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminĉ Łączna
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2,
art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), w związku
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz przepisów
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181
z późn. zm.), zwanego rozporządzeniem, uchwala się, co następuje:

wiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/41/2009
Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 listopada 2009
roku wprowadza się następujące zmiany:
§ 12 otrzymuje brzmienie:
„1. Dodatek za wysługę lat wlicza się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.
2. Jednorazowy dodatek uzupełniający,
o którym mowa w art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela nie jest uwzględniany w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego.
3. Dodatek o którym mowa w pkt 2 jest
wypłacany za okres pobierania wynagrodzenia
chorobowego.”

§ 1. W Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości,
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna, stano-

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
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§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu
pozostają bez zmian.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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UCHWAŁA NR III/9/10
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 72 ust. 1 i ust. 4, w związku z art. 91d
pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady przyznawania
świadczeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki
zdrowotnej, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Łączna.
§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określana jest corocznie w budżecie gminy
Łączna.

§ 3. Szczegółowe warunki i sposób przyznawania świadczeń reguluje Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej będących pracownikami jednostek
oświatowych w Gminie Łączna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Załącznik do uchwały nr III/9/10
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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UCHWAŁA NR III/15/2010
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240)
Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

2. Ustala się ostateczny termin realizacji
wydatków określonych w § 1 ust.1 na dzień
30 czerwca 2011 roku.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków
określonych w § 1 według według działu i rozdziału klasyfikacji wydatków.

§ 1.1. Ustala się wydatki budżetu Gminy
Łączna, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 w wysokości 82.472 zł.
Dział
710

Rozdział
71004

Nazwa
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
Ogółem:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

Kwota
82.472
82.472
82.472
82.472

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz
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UCHWAŁA NR III/16/2010
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 22 grudnia 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:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Poz. 201

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 19 800 zł zgodnie z zał. Nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 15 121 748,53 zł

Aktualizuje się załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej
uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
19 800 zł zgodnie z zał. Nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 16 733 716, 57 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3. W związku ze zmianami określonymi
w załączniku 2 aktualizuje się załącznik nr 3, 4,
4a, 4b, 10 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 4a, 4b, 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz
Załącznik nr 1
do uchwały nr III/16/2010
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Załącznik nr 2
do uchwały nr III/16/2010
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Załącznik nr 3
do uchwały nr III/16/2010
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Załącznik nr 4
do uchwały nr III/16/2010
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Załącznik nr 4a
do uchwały nr III/16/2010
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Załącznik nr 4b
do uchwały nr III/16/2010
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Załącznik nr 5
do uchwały nr III/16/2010
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Załącznik nr 6
do uchwały nr III/16/2010
Rady Gminy Łączna
z dnia 22 grudnia 2010 r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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UCHWAŁA NR III/7/2010
RADY GMINY W WOJCIECHOWICACH
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXV/83/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40
ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.5 ust.1–4,
art.7 ust.3, art.20c ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 95 poz.613 z późn.
zm.) Rada Gminy w Wojciechowicach uchwala,
co następuje:

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają
bez zmian
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechowice
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Wojciechowicach

§ 1. W uchwale Nr XXV/83/2008 z dnia
11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek
oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 ust.1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie
„związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń - 4,01 zł od 1m²
powierzchni użytkowej”

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2011 r
Przewodniczący Rady:
Józef Sobieraj
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ZARZĄDZENIE NR 3/2011
STAROSTY JĈDRZEJOWSKIEGO
z dnia 13 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia średniego miesiĉcznego kosztu utrzymania mieszkańca
w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie w 2011 r.
Na podstawie art.60, ust 2, pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z póź. zm.), art.4
ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 62, poz.718
z póź.zm.) zarządza się co następuje:

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się
Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie.

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt
utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie w 2011 roku w kwocie
2.597,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100)

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Starosta Jędrzejowski:
mgr inż. Edmund Kaczmarek
203

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14
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Poz. 204,205
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II
z dnia 13 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Kazimierskiego
Na podstawie art. 182 i art. 183 w związku
z art. 194 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176,
poz. 1190) podaje się do publicznej wiadomości
wyborców, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego nastąpiła zmiana w składzie

Uchwałą Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia
2010 r. Rada Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
stwierdziła, że w miejsce wygasłego mandatu
radną została Bożena Renata Malara kandydatka
z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła
prawa wybieralności.
Obwieszczenie podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie Okręgu
Wyborczego Nr 3 utworzonego dla wyboru Rady
Powiatu Kazimierskiego.

Rady Powiatu Kazimierskiego
w Okręgu Wyborczym Nr 3
Uchwałą Nr II/2/2010 z dnia 10 grudnia
2010 r. Rada Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Waldemara Trzaski, wybranego z listy Nr 2 - Komitet
Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, wskutek
wyboru na burmistrza.

Komisarz Wyborczy w Kielcach II:
Artur Adamiec
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR IG.III.7041/2-171/10
WOJEWODY ŚWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 7 stycznia 2011 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku

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

stwierdzam nieważność
uchwały Nr XXXII/170/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 19 października 2010r.
Rada Gminy w Radkowie podjęła uchwałę
Nr XXXII/170/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków.
W dniu 22 grudnia 2010r. organ nadzoru wszczął
postępowanie nadzorcze oraz zobowiązał Gminę
do złożenia wyjaśnień i ustosunkowanie się do
przedłożonych do uchwały zarzutów. Pismem
z dnia 30 grudnia 2010r., znak: OR.I.0534/34/2010

Przewodniczący Rady Gminy w Radkowie złożył
wyjaśnienia odnoszące się do stwierdzonych
przez organ nadzoru nieprawidłowości.
Po dokonaniu analizy postanowień uchwały pod
względem ich zgodności z prawem oraz złożonych wyjaśnień, organ nadzoru stwierdza, że
przedmiotowa uchwała podjęta została z naruszeniem prawa dotyczącym trybu oraz zasad
sporządzania planu miejscowego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 14

Przepis art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą stanowi, że naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego oraz istotne naruszenie trybu jego sporządzania, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub
części. Oceniając przedmiotową uchwałę tut.
organ związany był przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), zgodnie z którym
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub jego zmiany), w stosunku do
którego podjęto uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia a postępowanie nie zostało zakończone do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje
się przepisy dotychczasowe.
I.

W zakresie naruszenia zasad sporządzania
planu miejscowego:
1. Uchwała narusza art. 16 ust. 1 ustawy
w związku z § 5 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.
w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587)
i § 28 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.
Nr 38, poz. 454) poprzez sporządzenie
projektu planu na nieprawidłowych mapach, czyli na mapach ewidencyjnych
o niepełnej treści.
Art. 16 ust. 1 ustawy stanowi, że plan
miejscowy sporządza się w skali 1:1000,
z wykorzystaniem urzędowych kopii map
zasadniczych albo w przypadku ich braku
map katastralnych, gromadzonych w
państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Również § 5 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003r. formułuje obowiązek
sporządzenia projektu rysunku planu
miejscowego na kopii mapy, o której
mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.
Zgodnie z § 28 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.
treść mapy ewidencyjnej stanowią m.in.:
kontury użytków gruntowych i ich oznaczenia, kontury klas gleboznawczych i ich
oznaczenia.
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Poz. 205

Rysunek przedmiotowego planu miejscowego (załącznik Nr 1 do uchwały)
sporządzono na mapach ewidencyjnych
nie posiadających konturów użytków
gruntowych i ich oznaczeń, konturów
klas gleboznawczych i ich oznaczeń.
Z informacji posiadanych przez tut. organ, a także wyjaśnień Przewodniczącego Rady Gminy, wynika że gmina Radków posiada mapy ewidencyjne z pełną
treścią (pozyskane z Powiatowego
Ośrodka
Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej we Włoszczowie).
2. Uchwała narusza art. 15 ust. 2 pkt 12
ustawy poprzez nieokreślenie stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów oznaczonych
symbolem ZR (tereny zalesień).
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy w
planie miejscowym określa się obowiązkowo stawki procentowe, na podstawie
których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości.
Z § 18 ust. 2 uchwały wynika, że dla terenów przeznaczonych pod zalesienia
oznaczonych symbolem ZR, wzrosła wartość nieruchomości. A zatem powinna
zostać określona stawka procentowa,
o której mowa wyżej.
Zaznacza się jednocześnie, że jeżeli
ustawodawca nie dokonał zróżnicowania
tej stawki procentowej ze względu na
właściciela nieruchomości (bądź jego sytuację materialną), to obowiązek pobierania opłat dotyczy każdego i bez znaczenia jest fakt między jakimi podmiotami
następuje wzajemne rozliczenie.
3. Uchwała narusza art. 15 ust. 2 pkt 1
ustawy w związku z § 4 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury poprzez
zastosowanie wzajemnie sprzecznych
ustaleń planu dotyczących zagospodarowania terenów znajdujących się w obszarze zagrożonym zalaniem wodami
powodziowymi.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy
w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
§ 4 pkt 1 rozporządzenia stanowi, że
w projekcie tekstu planu miejscowego
ustala się przeznaczenie poszczególnych
terenów lub zasady ich zagospodarowania.
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Zgodnie z § 11 ust. 13 uchwały w planie
miejscowym wyznaczono obszar zagrożony zalaniem wodami powodziowymi.
§ 11 ust. 13 lit. „a” uchwały stanowi, że:
„zabrania się lokalizacji obiektów kubaturowych i inwestycji, które w razie wystąpienia powodzi mogą niekorzystnie
wpływać na swobodny przepływ wody,
środowisko naturalne oraz życie i zdrowie ludzi i zwierząt”.
Natomiast § 11 ust. 13 lit. „b” i „c” uchwały nie zabrania zabudowy związanej ze
stałym przebywaniem ludzi i zwierząt.
Jednoznacznie należy wskazać jakie (czy
w ogóle) mogą powstać obiekty budowlane na „obszarach zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi”. W planie
miejscowym powinny być zawarte nakazy, zakazy, dopuszczenie, a nie „propozycje”. Również zapisy planu miejscowego
nie mogą stwarzać ustaleń domyślnych
(tak jak stwierdzono w wyjaśnieniu Przewodniczącego Rady Gminy).
II. W zakresie istotnego naruszenia trybu sporządzania planu miejscowego:
Uchwała narusza art. 17 pkt 8 ustawy
w związku z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266
z późn. zm.) poprzez brak uzyskania zgody na
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
Zgodnie z art. 17 pkt 8 ustawy wójt uzyskuje
zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego
1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn.
zm.), przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje
się w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 tej ustawy przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów
rolnych i leśnych wymaga uzyskania zgody
właściwego organu.
W planie miejscowym nie na wszystkie tereny uzyskano zgody na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne.
Z rysunku planu wynika, że szereg dróg publicznych przebiega przez:
- tereny leśne. Tereny tych dróg poszerzono do wymaganych parametrów kosztem
gruntów leśnych,
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tereny rolne. Tereny tych dróg poszerzono do wymaganych parametrów kosztem
gruntów rolnych (zachodzi duże prawdopodobieństwo, że poszerzenie dróg nastąpiło kosztem gruntów rolnych klas I-III).
Ze względu na wykonanie rysunku planu na
niepełnych mapach ewidencyjnych tut. organ nie jest w stanie konkretnie wskazać,
na które nieruchomości nie uzyskano przedmiotowych zgód (nie dotyczy to tylko terenów dróg lecz także innych terenów inwestycyjnych, np. E, ML, MU).
Odnosząc się do odpowiedzi Przewodniczącego Rady Gminy dotyczącej braku potrzeby
uzyskiwania zgód na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne dla terenów dróg, wyjaśnia się że
w procedurze sporządzania planu miejscowego nie ma zastosowania ustawa z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 193,
póz. 1194 z późn. zm.), a zatem przedmiotowe zgody należy uzyskać w trybie ustawy.
III. W zakresie nieistotnego naruszenia prawa:
1. W kilku miejscach uchwały powołano się
na nakazy i ograniczenia zawarte w decyzjach administracyjnych, nie przywołując konkretnie o jakie decyzje chodzi
(np. § 11 ust. 9, § 13 ust. 1 lit. „a” i „c”
uchwały).
2. Na rysunku planu brak wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
zgodnie z § 7 pkt 1 ww. rozporządzenia
Ministra Infrastruktury.
Zaznacza się, ze mapa poglądowa nie
jest wyrysem ze studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Radków.
3. Na rysunku planu niektóre tereny, wyznaczone liniami rozgraniczającymi, nie
posiadają symbolu literowego (np. plansza 14 i 34).
4. W § 17, Lp.1 (tereny MU) poz.18 i 19
uchwały nieprawidłowo odesłano do
§ 16 ust. 1 pkt 2 i § 16 ust. 1 pkt 7 uchwały.
5. W § 17, Lp. 9 (tereny R) poz. 4 uchwały
nieprawidłowo odesłano do § 8 uchwały.
6. W uchwale, w tabeli znajdującej się w
§ 17, występują błędy w numeracji liczby
porządkowej.
7. Wydaje się za zasadne, aby „mapa poglądowa” również stanowiła załącznik do
przedmiotowej uchwały.
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Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana uchwała w
sposób istotny narusza obowiązujący porządek
prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na
wstępie uchwały. Organ nadzoru zdecydował
zatem o stwierdzeniu nieważności przedmiotowej uchwały w całości.
205
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Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta NBP O/O w Kielcach,
Nr 67 1010 1238 0853 4222 3100 0000 Dziennik w Internecie – http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350
w godzinach pracy Urzędu
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