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ZARZĄDZENIE Nr 15/2003 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 10 lutego 2003r. 

 
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Stąporkowie  

w Okręgu Wyborczym Nr 6 i do Rady Miejskiej w Wąchocku w Okręgu Wyborczym Nr 6. 
 

Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy  
z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 
Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060 i 2001r. Nr 45, poz. 
497 i Nr 89, poz. 971 i z 2002r. Nr 23, poz. 220,  
Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 
1806) oraz art. 39 i art. 42 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407 
oraz z 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, 
poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688)  
w związku z uchwałą Nr IV/19/2003 Rady Miejskiej w 
Stąporkowie z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie stwier-
dzenia wygaśnięcia mandatu radnego i uchwałą  
Nr V/31/2003 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia  
30 stycznia 2003r. w sprawie stwierdzenia wyga-
śnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające i tak: 
1. do Rady Miejskiej w Stąporkowie w Okręgu 

Wyborczym Nr 6 obejmującym 1 mandat,  
w którym wybierany będzie 1 radny, 

2. do Rady Miejskiej w Wąchocku w Okręgu  
Wyborczym Nr 6 obejmującym 3 mandaty,  
w którym wybierany będzie 1 radny. 

 
§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 

- 27 kwietnia 2003r. 
 
§ 3. Dni, w których upływają terminy wyko-

nania czynności przewidzianych w Ordynacji wy-
borczej określa kalendarz wyborczy, stanowiący 
załącznik do zarządzenia. 

 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 

 
Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2003 
Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia 10 lutego 2003r. 

 

Kalendarz wyborczy 
do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Stąporkowie i Wąchocku 

 

Termin wykonania  
czynności wyborczych Treść czynności 

26 lutego 2003r. 

- podanie do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie zarządzenia 
Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzu-
pełniających do Rady Miejskiej w Stąporkowie w Okręgu Wyborczym 
Nr 6 i do Rady Miejskiej w Wąchocku w Okręgu Wyborczym Nr 6. 

do 8 marca 2003r. 

- podanie do wiadomości wyborców wyciągu z uchwały Rady Miej-
skiej w Stąporkowie w sprawie ustalenia granicy Okręgu Wy-
borczego Nr 6 i uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku w sprawie 
ustalenia granicy Okręgu Wyborczego Nr 6.  

do 13 marca 2003r. 
- powołanie przez Komisarza Wyborczego Kielce I Miejskiej Komisji 

Wyborczej w Stąporkowie i Miejskiej Komisji Wyborczej w Wą-
chocku na podstawie wniosków komitetów wyborczych. 

do 28 marca 2003r. 
do godz. 24 00 

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stąporkowie i Miejskiej 
Komisji Wyborczej w Wąchocku list kandydatów na radnego. 

do 6 kwietnia 2003r. 

- powołanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Stąporków Obwodo-
wych Komisji Wyborczych Nr 7 i Nr 11 i Burmistrza Miasta i Gminy 
Wąchock Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4. 

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia infor-
macji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz siedzibie ob-
wodowej komisji wyborczej. 
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do 12 kwietnia 2003r. 

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia infor-
macji Miejskiej Komisji Wyborczej w Stąporkowie i Miejskiej Ko-
misji Wyborczej w Wąchocku o zarejestrowanych listach kandyda-
tów na radnego, zawierających numery list i dane o kandydatach. 

do 13 kwietnia 2003r. - sporządzenie spisów wyborców i wyłożenie ich do publicznego 
wglądu. 

26 kwietnia 2003r. - przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych 
komisji wyborczych. 

27 kwietnia 2003r. - przeprowadzenie głosowania w godzinach od 600 do 2000 oraz usta-
lenie wyników głosowania i wyników wyborów. 

 
Zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.  
Nr 95, poz. 602 z późn. zm.), jeżeli końcowy termin wykonania określonej czynności wyborczej przypada na 
dzień ustawowo wolny od pracy, za dochowanie terminu wykonania tej czynności uznaje się pierwszy robo-
czy dzień po dniu wolnym od pracy. 
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UCHWAŁA Nr III/27/2002 
RADY GMINY W BAŁTOWIE 

 
z dnia 12 grudnia 2002r. 

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 109 
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999r. Nr 38, 
poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, 
poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136,  
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 
i Nr 122, poz. 1315, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, 
poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, 
poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368  
i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002r. Nr 41, poz. 363 i 
365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271 i Nr 156, poz. 1300) Rada Gminy w Bał-
towie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W planie wydatków budżetowych gminy 
na 2002r. tj. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, 

rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sani-
tacyjna wsi § 6050 - Wydatki inwestycyjne jedno-
stek budżetowych dokonuje się następujących 
zmian:  
1. Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne 

pod nazwą „wodociągowanie gminy” o kwotę 
90.000 zł. 

2. Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne 
pod nazwą „modernizacja stacji uzdatniania 
wody w Bałtowie” o kwotę 90.000 zł. 

 
§ . Wykonanie uchwały powierza się Wój-2

towi Gminy. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem po-

wzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: R. Kieloch 
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UCHWAŁA Nr III/28/2002 
R  ADY GMINY W BAŁTOWIE

 
z dnia 12 grudnia 2002r. 

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia  

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 109 
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ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999r. Nr 38, 
poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, 
poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136,  
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 
i Nr 122, poz. 1315, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, 
poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, 
poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368  
i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002r. Nr 41, poz. 363 i 
365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271 i Nr 156, poz. 1300) Rada Gminy w Bał-
towie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W budżecie gminy na 2002r. wprowadza 
się następujące zmiany: 
1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 

kwotę 4.430 zł, z tego: 
1) w dz. 750 - Administracja publiczna,  

rozdz. 75023 - Urzędy gmin, § 4440 - Odpi- 
sy na zakładowy fundusz świadczeń so-
cja ych o kw t  4.030 zł z przeznaczeniem ln  o ę

na uzupełnienie odpisu dla pracowników 
Urzędu Gminy, 

2) w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - 
Ochotnicze straże pożarne, § 4210 - Zakup  
materiałów i wyposażenia o kwotę 400 zł  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za-
kupu materiałów do remontu remizy w 
Antoniowie. 

2. Żródłem pokrycia zwiększonych wydatków jest 
nadwyżka budżetowa w kwocie 4.430 zł. 

 
§ . Wykonanie uchwały powierza się Wój-2

towi Gminy. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem po-

wzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: R. Kieloch 
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UCHWAŁA Nr IV/32/2002 
R  ADY GMINY W BAŁTOWIE

 
z dnia 30 grudnia 2002r. 

 
w sprawie przeniesienia wy  budżecie gminy na 2002r. datków między działami w

 
Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia  

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 109 
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999r. Nr 38, 
poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, 
poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, 
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 
i Nr 122, poz. 1315, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, 
poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, 
poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368  
i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002r. Nr 41, poz. 363  
i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 156, poz. 1300) Rada Gminy w Bał-
towie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Dokonuje się przeniesienia planu wydat-
ków budżetowych między działami w budżecie 
gminy a 0 n  20 2r.: 
1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o 

kwotę 36.695 zł, z tego: 
1) w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowaw-

cza, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne,  

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwo-
tę 6.389 zł, 

2) w dz. 900 - Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświe-
tlenie ulic, placów i dróg, § 4260 - Zakup 
energii o kwotę 30.306 zł. 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych  
o kwotę 36.695 zł, z tego: 
1) w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 
- Dostarczanie w dy, § 4260 Zakup ener-o  - 
gii o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na 
pokrycie kosztów energii elektrycznej, 

2) w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nie-
ruchomościami, § 4300 - Zakup usług po-
zostałych o kwotę 1.451 zł z przeznacze-
niem na sfinansowanie uregulowanie sta-
nu prawnego nieruchomości Gminy, 

3) w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 
75022 - Rady mi  § 3030 Różne yda ki  g n, - w t
na rzecz osób fiz nych kwotę 2.000 zł  ycz  o 
z przeznaczeniem na diety radnych, 

4) ja publiczna, rozdz. w dz. 750 - Administrac
75023 - Urzędy Gmin, § 6060 - Wydatki na 
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zakupy inwestycyjne jednostek budżeto-
wych o kwotę 21.855 zł z przeznaczeniem 
na zakup zespołu komputerowego dla 
Urzędu Gminy, 

5) w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 
80101 - Szkoły podstawowe, § 4210 - Zakup 
materiał wyposażenia o tę 6.389 zł ów i  kwo
z przeznaczeniem na zakup opału dla szkó . ł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem po-

wzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: R. Kieloch 
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UCHWAŁA Nr IV/33/2002 
RADY GMINY W BAŁTOWIE 

 
z dnia 30 grudnia 2002r. 

 
w sprawie szczegółowych zasad i tr i jednostek organizacyjnych Gminy  ybu umarzania wierzytelnośc
z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa  

oraz udzielania innych ulg w spłacaniu ty azania organów do tego uprawnionych. ch należności, a także wsk
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,  
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) i art. 34 a ustawy  
z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014, zm. z 1999r. Nr 38, poz. 
360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 
1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, 
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251,  
Nr 122, poz. 1315, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, 
poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, 
poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368,  
Nr 145, poz. 1623, z 2002r. Nr 41, poz. 363 i 365,  
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  
i Nr 156, poz. 1300) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, 
poz. 718, z dnia 2001r. Dz. U. Nr 46, poz. 499) Rada 
Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady 
umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz roz-
kładania na raty wierzytelności jednostek organi-
zacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa, 
zwanych dalej „wierzytelnościami” wobec osób 
fizycznych, osób rawnych  a także jednostek or-p ,  
ganizacyjnych nie posiadających osobowości 
prawnej, zwanej dalej „dłużnikami”. 

 
§ 2. Przepisów uchwały nie stosuje się do 

należności przypadających jednostkom organiza-
cyjnym gminy, których zasady i tryb umarzania, 

odraczania spłaty oraz rozkładania na raty określa-
ją odrębne przepisy. 

 
§ 3.1. Wierzytelność może zostać umorzona 

w całości lub w części, jeżeli: 
1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończo-

nego postępowania likwidacyjnego lub upa-
dłościowego, lub sąd oddalił wniosek o ogło-
szenie upadłości dłużnika, lub umorzył postę-
powanie upadłościowe z przyczyn, o których 
mowa w art. 13 oraz art. 218 § 1 pkt 1 rozpo-
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
24 października 1934r. - Prawo upadłościowe, 

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł 
nie pozostawiając spadkobierców, 

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w 
postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się 
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egze-
kucji tej wierzytelności, lub postępowanie egze-
kucyjn  okazało się nieskuteczne. e

 
2. Umorzenie wierzytelności w przypadku 

okr ić na wnio-eślonym w ust. 1 pkt 3 może nastąp
sek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 
pkt. 1, 2, 3 również z urzędu, z inicjatywy wierzyciela. 

 
3. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu wie-

rzy owaniem telności musi być poprzedzona postęp
wyjaś iającym, które wykaże przynajmniej jedną  n
z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1. 

 
4. Jeżeli umorzenie dotyczy części wierzytel-

ności, w decyzji umorzeniowej (porozumieniu) 
oznacza się termin zapłaty pozostałej części wie-
rzytelności. W razie niedotrzymania tego terminu 
przez dłużnika decyzja umorzeniowa podlega 
uchyleniu. 
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5. Umorzenie wierzytelności, za którą odpo-
wiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może 
nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorze-
nie w ie   wym nione w ust. 1 zachodzą co do szyst-
kich dłużników. 
 

§ 4.1 Do umorzenia wierzytelności raw-. up
niony jest Wójt Gminy Bałtów.  

 
2. Przez kwotę w erzytelności, o kt rej owa i ó m

w ust. 1 rozumie się należność główną wraz z od-
setkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia 
odsetek umownych wraz z odsetkami umownymi, 
ustaloną według stanu na dzień wydania decyzji 
lub zawarcia porozumienia. 
 

§ 5.1. W przypadkach uzasadnionych wzglę-
dami lub gospodarczymi Wójt Gminy społecznymi 
na wniosek dłużnika może jednorazowo odraczać 
termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub 
rozłożyć pła ość całości lub zę i w rzytelności tn  c śc ie
na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc 
od dnia złożenia wniosku. 
 

2. W przypadku negatywnej decyzji w spra-
wie odroczenia  lub rozłożenia na raty odsetki li-
czone są w pełnej wysokości, od dnia dokonania 
wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany 
w okresie od dnia łożenia wniosku d  dnia dorę- z o
czenia dłużnikowi decyzji administracyjnej lub 
zawarcia porozumienia. 

 
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w 

pełnej wysokości wierzytelności, której termin 
płatności odroczono albo nie spłaci w pełnej wy-
sokości ustalonych rat, wierzytelność pozostała do 
zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz  
z odsetkami ustawowymi lub umownymi. 

§ 6. Umorzenie wierzytelności, a także udzie-
lenie ulg w ich spłacaniu, o których mowa  
w § 5 następuje: 
- w odniesieniu do wierzytelności o charakterze 

administracyjno-prawnym na podstawie decy-
zji Wójta, 

- w odniesieniu do należności o charakterze 
cywilnoprawnym na podstawie przepisów 
prawa cywilnego. 

 
§ 7. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłoże-

nie wierzytelności na raty s osow ne wobec t a
przedsiębiorców, na podstawie § 5 niniejszej 
uchwały jest pomocą publiczną w rozumieniu  
art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. o warun-
kach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy pu-
blicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704). 

 
§ 8. Udzielania pomocy publicznej przedsię-

biorcom w trybie niniejszej uchwały odbywa się 
zgodnie z sz owarunkami dopu czalności kreślonymi 
w ustawie z dnia 30 2000r. o warunkach  czerwca 
dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej 
dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704). 

 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Bałtów. 
 
§ 10.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzy-
skiego  .

 
2. U a wchodzi w e po upływie  chwał  życi

14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: R. Kieloch 
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UCHWAŁA Nr IV/35/2002 
RADY GMINY W BAŁTOWIE 

 
z dnia 30 grudnia 2002r. 

 
w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego do realizacji w 2003r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia  

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 130 
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999r. Nr 38, 
poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, 
poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, 

Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 
i Nr 122, poz. 1315, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, 
poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, 
poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368  
i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002r. Nr 41, poz. 363  
i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 156, poz. 1300) Rada Gminy w Bał-
towie uchwala, co następuje: 
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§ 1. Ustala się wydatki nie wygasające z 
upływem roku budżetowego 2002 w kwocie 9.027 zł 
do realizacji w 2003r., z tego: 
1. W dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 - 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4210 - Zakup 
materiałów i wyposażenia w kwocie 9.027 zł. 

2. Termin realizacji wydatków ustala się do dnia 
31 marca 2003r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2003r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: R. Kieloch 
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UCHWAŁA Nr IV/36/2002 
RADY GMINY W BAŁTOWIE  

 
z dnia 30 grudn  2002r. ia

 
w sprawie przyjęcia zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2002 rok. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142,  
poz. 1591) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,  
poz. 230, z 1984r. Nr 34, poz. 184, z 1987r. Nr 33, 
poz. 180, z 1989r. Nr 35, poz. 192, z 1990r. Nr 34, 
poz. 198, Nr 73, poz. 431, z 1991r. Nr 73, poz. 321, 
Nr 94, poz. 519, z 1993r. Nr 40, poz. 184, z 1996r. 
Nr 127, poz. 593, z 1997r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, 
poz. 732, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr poz. 106, 
668, z 2000r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268,  
z 2001r. Nr 60, poz. 610, Nr 121, poz. 1353 i Nr 125, 
poz. 1368) Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. Wprowadza się zmiany w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych na 2002 rok zatwierdzonym 
uchwalą Nr XXIV/159/2002 Rady Gminy w Bałto-
wie z dnia 17 maja 2002r., zwiększające zakres 
zadania pn. „Prowadzenie profilaktycznej działal-
ności informacyjnej i edukacyjnej” o organizowa-
nie imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży 
szkolnej na kwotę 5.809 zł. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy w Bałtowie. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien- 

niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: R. Kieloch 
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UCHWAŁA Nr IV/37/2002  
RADY GMINY W BAŁTOWIE  

 
z dnia 30 grudn  2002r. ia

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia  

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 109 
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999r. Nr 38, 
poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, 

poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136,  
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 
i Nr 122, poz. 1315, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, 
poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, 
poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368  
i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002r. Nr 41, poz. 363  
i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
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poz. 1271 i Nr 156, poz. 1300) Rada Gminy w Bał-
towie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W związku z przyznaniem dotacji z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach w budżecie gminy na 
2002r. wprowadza się następujące zmiany: 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - 
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, 
§ 626 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych 
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów publicznych  
o kwotę 19 796 zł. 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 
dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - 
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, 
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bu-
dżetowych o kwotę 19 796 zł z przeznaczeniem 
na częściowe sfinansowanie kosztów moderni-
zacji SUW  Bałtowie  w .

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ c d 3. U hwała wchodzi w życie z niem po-

wzi o s  D n r oęcia i podlega gło zeniu w zien iku U zęd -
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: R. Kieloch 
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UCHWAŁA Nr II/11/2002 
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE 

 
z dnia 4 grudnia 2002r. 

 
w  2002 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowych  sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na

otrzymanych z budżetu państwa. 
 

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 oraz z 2002r.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), 
art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014,  
z 1999r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, 
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, 
Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, 
Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001r.  
Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,  
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1083, Nr 102,  
poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 
oraz z 2002r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 156,  
poz. 1300) i art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 
1998r. o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego na lata 1999-2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 
i Nr 162, poz. 1119, z 2000r. Nr 95, poz. 1041 oraz  
z 2001r. Nr 39, poz. 459 i Nr 55, poz. 574  
i Dz. U. Nr 145, poz. 1623) Rada Gminy w Łopusz-
nie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W budżecie gminy na 2002r. uchwalo-
nym przez Radę Gminy w Łopusznie uchwałą  
Nr XXV/210/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów 

budżetowych o kwotę         - 52.911,- 

w tym: 
Dział - 801 - Oświata i wychowanie  - 11.224,- 
Rozdział - 80101 - Szkoły Podstawowe  - 4.248,-  
Paragraf - 203 - Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin  - 4.248,- 
Rozdział - 80110 - Gimnazja  - 1.246,- 
Paragraf - 203 - Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin  - 1.246,- 
Rozdział - 80195 - Pozostała działalność  
  - 5.730,- 
Paragraf - 203 - Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bi c in  eżą ych gm   - 5.730,- 

 
Dział - 851 - Ochrona zdrowia  - 16.000,- 
Rozdział - 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne  
  - 16.000,- 
Paragraf - 633 - Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na re a westycji i za-aliz cję in
kupów inwestycyjnych własnych gmin  
  - 16.000,- 

 
Dział - 853 - Opieka Społeczna  - 408,- 
Rozdział - 85315 - Dodatki mieszkaniowe - 408,- 
Paragraf - 203 - mane z Dotacje celowe otrzy
budżetu państwa na realizacj h zadań ę własnyc
bieżących gmin  - 408,- 
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Dział - 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza 
  - 95,- 
Rozdział - 85401 - - 95,-  Świetlice szkolne  
Paragraf  203 - Dotacje celowe otrzymane z -
bu h zadań dżetu państwa na realizację własnyc
bieżących gmin  - 95,- 

 
Dział - 900 - Gosp Ochrona odarka Komunalna i 
Środowiska  - 25.184,- 
Rozdział - 90015 - Oświetlenie placów i  ulic, 
dróg  - 25.184,- 
Pa zymane z ragraf - 201 - Dotacje celowe otr
budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami  - 4.031,- 
Pa zymane z ragraf - 631 - Dotacje celowe otr
budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwe-
stycyjne z zakresu administracj ej oraz i rządow
innych zadań zleconych gminom  - 21.153,- 

2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków 
budżetowych o kwotę  - 52.911,-  
w tym: 
Dział - 801 - Oświata i wychowanie  - 11.224,- 
Rozdział - 80101 - Szkoły Podstawowe  - 4.248,-  
Paragraf - 3020 - Nagrody i wydatk bowe i oso
nie zaliczone do wynagrodzeń  - 650,- 
Paragraf - 4010 - Wynagrodzenia osobowe 
pracowników  .883,- - 2
Paragraf - 4110 - Składki na ubezpieczenia spo-
łeczne  - 630,- 
Paragraf - 412 cy  - 85,- 0 - Składki na Fundusz Pra
Rozdział - 80110 - Gimnazja  - 1.246,- 
Paragr osobowe af - 3020 - Nagrody i wydatki 
nie zaliczone do wynagrodzeń  - 200,- 
Paragraf - 4010 - Wynagrodzenia osobowe 
pracowników  - 836,- 
Paragraf - 4110 - Składki na u nia spo-bezpiecze
łeczne  - 185,- 
Paragraf  4120 - Składki na Fundusz Pracy  - 25,- -
Rozdział - 80195 - Pozostała działalność  - 5.730,- 

Paragraf - 4440 - Odpisy na Zakładowy Fun-
dusz Św 5.730,- iadczeń Socjalnych  - 

 
Dział - 851 - Ochrona zdrowia  16.000,-   -
Rozdział - 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne  
  6.000,- - 1
Paragraf - 6050 - Wydatki inwestycyjne jedno-
stek budżetowy 6.000,- ch  - 1

 
Dział - 853 - - 408,-  Opieka Społeczna  
Rozdział - 85315 - Dodatki mieszkaniowe - 408,- 
Paragraf - 3110 - Świadczenia społeczne  - 408,- 
 
Dział - 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza  
 - 95,- 
Rozdział - 85401 - Świetlice szko - 95,- lne  
Paragraf - 4010 - Wynagrodzenia osobowe 
pr - 79,- acowników  
Paragraf - 4110 - Składki na ubezpieczenia spo- 
łeczne  - 14,- 
Paragraf - 4120 - Składki na Fundusz Pracy  - 2,- 
 
Dział - 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona 
Środowiska  - 25.184,- 
Rozdział - 90015 - Oświetlenie ulic, placów i 
dróg  - 25.184,- 
P 031,- aragraf - 4260 - Zakup energii  - 4.
Paragraf - 6050 - Wydatki inwestycy dno-jne je
stek budżetowych  - 21.153,-. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien- 

niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: J. W. Ptak 
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UCHWAŁA Nr II/12/2002 
R Y W ŁOPUSADY GMIN ZNIE 

 
z dnia 4 grudnia 2002 . r

 
w 2002 r zku ze zmniejszeniem dotacji celowych sprawie dokonani  zmian w budżecie gminy na a ok w zwią

otrzymanych z budż tu państwa. e
 

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 oraz z 2002r.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), 
art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014,  
z 1999r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, 

poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, 
Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, 
Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001r.  
Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,  
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1083, Nr 102, poz. 
1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz  
z 2002r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676,  
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Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 156,  
poz. 1300) i art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 
1998r. o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego na lata 1999-2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 
i Nr 162, poz. 1119, z 2000r. Nr 95, poz. 1041 oraz  
z 2001r. Nr 39, poz. 459 i Nr 55, poz. 574 i Dz. U.  
Nr 145, poz. 1623) Rada Gminy w Łopusznie 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W budżecie gminy na 2002r. uchwalo-
nym przez Radę Gminy w Łopusznie uchwałą  
Nr XXV/210/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) W załączniku Nr 1 zmniejsza się plan docho-

dów budżetowych o kwotę          - 1.300,- 
w tym: 
Dział - 853 - Opieka Społeczna  - 1.300,- 
Rozdział - 85313 - Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne, opłacane przez osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej  
  - 1.300,- 
Paragra - 201 - Dotacje celowe trzymane z f o
budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami  - 1.300,- 

2) W załączniku Nr 2 zmniejsza się plan wydat-
ków budżetowych o kwotę  - 1.300,- 
w tym: 
Dział - 853 - Opieka Społeczna  - 1.300,- 
Rozdział - 85313 - Składki na ieczenia  ubezp
zdrowotne, opłacane przez osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej  
  - 1.300,- 
Pa  - 1.300,-. ragraf - 3110 - Świadczenia społeczne 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien- 

niku okrz Urzędowym Województwa Święt yskiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życi em pod-e z dni

jęcia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: J. W. Ptak 
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UCHWAŁA Nr II/13/2002 
RA Y GMIND Y W ŁOPUSZNIE 

 
z dnia 4 grudnia 2002r. 

 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2002 rok w związku ze zwiększeniem planu  

dochodów i wydatków budżetowych. 
 

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 oraz z 2002r.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), 
art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014,  
z 1999r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, 
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, 
Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, 
Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001r.  
Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,  
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1083, Nr 102, poz. 
1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz  
z 2002r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 156, poz. 
1300) i art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.  
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
na lata 1999-2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, 
poz. 1119, z 2000r. Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001r. 
Nr 39, poz. 459 i Nr 55, poz. 574 i Dz. U. Nr 145, 
poz. 1623) Rada Gminy w Łopusznie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W budżecie gminy na 2002r. uchwalo-
nym przez Radę Gminy w Łopusznie uchwałą  
Nr XXV/210/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów 

budżetowych o kwotę         - 69.320,- 
w tym: 
Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i innych jednostek nie posia-
dających osobowości prawnej  - 69.320,- 
Rozdział - 75615 - Wpływy z podatku rolnego, 
podatku leśnego, podatku od czynności cywil-
noprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych i innych jednostek organi-
zacyjnych  - 69.320,- 
Paragraf  - 031 - Podatek od nieruchomości  
  - 69.320,- 

2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków 
budżetowych o kwotę  - 69.320,- 
w tym: 
Dział - 801 - Oświata i wychowanie  - 61.000,- 
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Rozdział - 80113 - Dowożenie uczniów do szkół  
  - 61.000,- 
Paragraf s- 4300 - Zakup usług pozo tałych  
  - 61.000,- 
 
Dział - 926 - Kultura fizyczna i Sport  - 8.320,- 
Rozdział - 92604 - Instytucje Kultury fizycznej  
  - 5.320,- 
Paragraf - 2550 - Dotacj o owa z budże-a p dmiot
tu dla instytucji kultury  - 5.320,- 
Rozdział - 92695 - Pozostała działalność  
  - 3.000,- 
Paragraf - 2830 - Dotacja celowa z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zle-

conych do realizacji pozostałym jednostkom 
ni  publicz-e zaliczonym do sektora finansów
nych  - 3.000,-. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogło  Dzien- szeniu w

niku ó z Urzędowym Wojew d twa Świętokrzyskiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 
 

Przewodnicz cy R y Gminy J. W. Ptak ą ad : 
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UCHWAŁA Nr III/24/2002 
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE 

 
z dnia 23 grudnia 2002r. 

 
w 2002 wiązku z przeniesieniem planu wydatków  sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok w z

między dzia mi. ła
 

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 oraz z 2002r.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), 
art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014,  
z 1999r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, 
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, 
Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, 
Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001r.  
Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 963,  
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1083, Nr 102, poz. 
1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz  
z 2002r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 156, poz. 
1300) i art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.  
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
na lata 1999-2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, 
poz. 1119, z 2000r. Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001r. 
Nr 39, poz. 459 i Nr 55, poz. 574 i Dz. U. Nr 145, 
poz. 1623) Rada Gminy w Łopusznie uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. W budżecie gminy na 2002r. uchwalo-
nym przez Radę Gminy w Łopusznie uchwalą  
Nr XXV/210/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) W załączniku Nr 2 zmniejsza się plan wydat-

ków budżetowych o kwotę      - 120.000,- 
w tym: 
Dział - 010 - Rolnictwo i Łowiectwo  - 120.000,- 

Rozdział - 01010 - Infrastruktura wodociągowa 
i sanitacyjna wsi  - 120.000,- 
Paragraf - 6050 - Wydatki inwestycyjne jedno-
stek budżetowych  - 120.000,- 

2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków 
budżetowych o kwotę       - 120.000,- 
w tym: 
Dział - 600 - Transport i łączność  - 20.000,- 
Rozdział - 60016 - Drogi publiczne gminne  
  - 20.000,- 
Paragraf - 4270 - Zakup usług remontowych  
  - 20.000,- 
 
Dział - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochro-
na przeciwpożarowa  - 10.000,- 
Rozdział - 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne  
  - 10.000,- 
Paragraf - 4210 - Zakup materiałów i wyposa- 
żenia  - 10.000,- 
 
Dział - 853 - Opieka Społeczna  - 13.000,- 
Rozdział - 85319 - Ośrodki Pomocy Społecznej  
  - 13.000,- 
Paragraf - 4010 - Wynagrodzenia osobowe 
pracowników  - 5.000,- 
Paragraf - 4110 - Składki na ubezpieczenie spo-
łeczne  - 4.000,- 
Paragraf - 0 - Składk  na Fundusz Pracy  - 800,-  412 i
Paragraf - 4210 - Zakup materiałów i wyposa-
żenia  - 3.200,- 
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Dział - 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona 
Środowiska  - 77.000,- 
Rozdział - 90015 - Oświetlenie ulic, placów i 
dr - 77.000,- óg  
Paragraf - 4260 - Zakup energii  - 30.000,- 
Paragraf - 4300 - Zakup usług pozostałych  
  - 30.000,- 
Parag af - 6050  Wydatki inwestycyjne jedno-r  -
stek budżetowych  - 17.000,-. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy. 

 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien- 

niku Województwa Świętokr Urzędowym zyskiego. 
 
§ 4. iem pod-Uchwała wchodzi w życie z dn

jęcia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: J. W. Ptak 
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UCHWAŁA Nr III/25/20 2 0
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE 

 
z dnia 23 grudnia 2002r. 

 
w  2002  sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok w związku ze zwiększeniem planu dochodów  

i wydatków budżetowych. 
 

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 oraz z 2002r.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), 
art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014,  
z 1999r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, 
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, 
Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, 
Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001r.  
Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,  
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1083, Nr 102, poz. 
1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz  
z 2002r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 156, poz. 
1300) i art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.  
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
na lata 1999-2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, 
poz. 1119, z 2000r. Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001r. 
Nr 39, poz. 459 i Nr 55, poz. 574 i Dz. U. Nr 145, 
poz. 1623) Rada Gminy w Łopusznie uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. W budżecie gminy na 2002r. uchwalo-
nym przez Radę Gminy w Łopusznie uchwałą  
Nr XXV/210/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów 

budżetowych o kwotę  - 114.550,- 
w tym: 
Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa  - 10.000,- 
Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nie-
ruchomościami  - 10.000,- 
Paragraf - 084 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 
i składników majątkowych  - 10.000,- 

Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i innych jednostek nie posia-
dających osobowości prawnej  - 104.550,- 
Rozdział - 75615 - Wpływy z podatku rolnego, 
podatku leśnego, podatku od czynności cywil-
noprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych i innych jednostek organi-
zacyjnych  - 52.000,- 
Paragraf - 031 - Podatek od nieruchomości  
  - 42.000,- 
Paragraf - 050 - Podatek od czynności cywilno-
prawnych  - 10.000,- 
Rozdział - 75616 - Wpływy z podatku rolnego, 
podatku leśnego, podatku od spadków i daro-
wizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fi-
zycznych  - 40.000,- 
Paragraf - 031 - Podatek od nieruchomości  
  - 20.000,- 
Paragraf - 043 - Wpływy z opłaty targowej  
  - 20.000,- 
Rozdział - 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń  
  - 12.550,- 
Paragraf - 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyj-
nej  - 12.550,- 

2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków 
budżetowych o kwotę   - 114.550,-     
w tym: 
Dział - 801 - Oświat  i ychowanie  - 34.250,- a  w
Rozdział - 80110 - Gimnazja  - 34.250,- 
Paragraf - 4010 - Wynagrodzenia osobowe 
pracowników  - 25.500,- 
Paragraf - 4110 - Składki na ubezpieczenie spo-
łeczne   7.600,- -
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Paragraf - 4120 - Składki na Fundusz Pracy  
  - 1.150,- 
 
Dział - 853 - - 30.300,-  Opieka społeczna  
Rozdział - 85319 - Ośrodki Pomocy Społecznej  
  - 13.000,- 
Paragraf - 10 - Wyn odze osobowe 40 agr nia 
pracowników   13.000,- -
Rozdział - 85328 - Usługi opiek i specjali-uńcze 
styczne usługi opiekuńcze  - 17.300,- 
Pa osobowe ragraf - 4010 - Wynagrodzenia 
pracowników  - 13.000,- 
Pa y fundusz ragraf - 4440 - Odpisy na zakładow
świadczeń socjalnych  - 4.300,- 
 

Dział - 900 - Gospodarka Komu i Ochrona nalna 
Środowiska  - 50.000,- 
Ro   - 50.000,- zdział - 90095 - Pozostała działalność
Paragraf - 6050 - Wydatki inwestycyjne jedno-
stek budżetowych - 50.000,-.  

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien- 

nik ztwa Świętokrzyu Urzędowym Wojewód skiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: J. W. Ptak 
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UCHWAŁA Nr III/26/2002 
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE 

 
z dnia 23 grudnia 2002r. 

 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy k w związku ze zwiększeniem  na 2002 ro
przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Sp rtowo-Wypoczynkowego w Łopusznie. o

 
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 oraz z 2002r.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), 
art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014,  
z 1999r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, 
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, 
Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, 
Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001r.  
Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,  
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1083, Nr 102, poz. 
1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz  
z 2002r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 156, poz. 
1300) i art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.  
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
na lata 1999-2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, 
poz. 1119, z 2000r. Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001r. 
Nr 39, poz. 459 i Nr 55, poz. 574 i Dz. U. Nr 145, 
poz. 1623) Rada Gminy w Łopusznie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W budżecie gminy na 2002 rok uchwa-
lonym przez Radę Gminy w Łopusznie uchwałą  
Nr XXV/210/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku 
wprowadza się następujące zmiany: 
1. W załączniku Nr 5 w pozycji 2 - Gminny Ośro-

dek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie - 
zwiększa się przychody o kwotę 60.000,- zł  
i wydatki o kwotę 60.000,- zł. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Łopuszno. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń i w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: J. W. Ptak 
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UCHWAŁA Nr III/27/2 2 00
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE 

 
z d  23 nia grudnia 2002r. 

 
w ie gsprawie dokonania zmian w budżec miny na 2002 rok w związku ze zwiększeniem  

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 
 

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 oraz z 2002r.  
Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558), art. 109 i art. 124 
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999r. Nr 38, 
poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, 
poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, 
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 
i Nr 122, poz. 1315, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, 
poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, 
poz. 1083, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368  
i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002r. Nr 41, poz. 363  
i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, 
poz. 1271) i art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 
1998r. o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego na lata 1999-2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 
i Nr 162, poz. 1119, z 2000r. Nr 95, poz. 1041 oraz z 
2001r. Nr 39, poz. 459 i Nr 55, poz. 574 i Dz. U.  
Nr 145, poz. 1623) Rada Gminy w Łopusznie 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W budżecie gminy na 2002r. uchwalo-
nym przez Radę Gminy w Łopusznie uchwałą  
Nr XXV/210/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów 

budżetowych o kwotę           - 6.253,- 

w tym: 
Dział - 758 - Różne rozliczenia  - 6.253,-  
Rozdział - 75801 - Część oświatowej subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialne-
go  - 6.253,- 
Paragraf - 292 - Subwencja ogólna z budżetu 
państwa  - 6.253,- 

2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków 
budżetowych o kwotę           - 6.253,- 
w tym: 
Dział - 801 - Oświata i wychowanie  - 6.253,- 
Rozdział - 80101 - Szkoły Podstawowe  - 6.253,- 
Paragraf - 4010 - Wynagrodzenia osobowe 
pracowników  - 5.268,- 
Paragraf - 4110 - Składki na ubezpieczenia spo-
łeczne  - 985,-. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłos  Dzien- zeniu w

niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
§ 4. Uchwała em pod-wchodzi w życie z dni

jęcia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: J. W. Ptak 
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UCHWAŁA Nr II/13/02  
RADY GMINY W ŁUBNICACH  

 
z dnia 26 listopa a 2002r. d

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku 
z późn. zm.) i art. 122, 124 ustawy z dnia  
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Gminy 
w Łubnicach ustala, co następuje: 
 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie 
gminy na 2002 rok o kwotę  - 50,951 zł 
w dziale 801 „Oświata i Wychowanie” 
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 
§ 203 - o kwotę  - 19.705 zł 
rozdział 80110 „Gimnazja”  
§ 203 - o kwotę  - 14.681 zł 
rozdział 80195 „Pozostała działalność” 
§ 203 - o kwotę  - 2.072 zł 
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w dziale 853 „Opieka Społeczna”  
rozdział 85315 „Dodatki mieszkaniowe”  
§ 203 - o kwotę  - 173 zł 
rozdział 85314 „Zasiłki i pomoc w naturze”  
§ 201 - o kwotę  - 10.000 zł 
rozdział 85316 „Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i 
wychowawcze” 
§ 201 - o kwotę  - 4.320 zł. 
 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie 
gminy na 2002 rok o kwotę  - 50.951 zł 
w dziale 801 „Oświata i Wychowanie”  
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”  
§ 4010 - o kwotę  - 16.370 zł  
§ 4110 - o kwotę  - 2.927 zł 
§ 4120 - o kwotę  - 408 zł 
rozdział 80110 „Gimnazja” 
§ 4010 - o kwotę  - 12.200 zł 
§ 4110 - o kwotę  - 2.181 zł 
§ 4120 - o kwotę  - 300 zł 
z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 paździer-
nika br. III etapu nowego systemu wynagrodzenia 
nauczycieli 
rozdział 80195 „Pozostała działalność” 
§ 4440 - o kwotę - 2.072 zł   
z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na 
zakładowy fundu  dla na-sz świadczeń socjalnych
uczycieli emerytów i rencistów 
 

w dziale 853 „Opieka społeczna” 
rozdział 85315 
§ 3110 - o kwotę - 173 zł  
z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszka-
niowych 
rozdział 85314 „Zasiłki i pomoc w naturze” 
§ 3110 - o kwotę  - 10.000 zł 

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy 
społecznej 
rozdział 85316 „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 
wychowawcze” 
§ 3110 - o kwotę  - 4.320 zł 
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i 
pielęgnacyjnych. 
 

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów w budże-
cie gminy na 2002 rok - o kwotę  - 8.225 zł 
w dziale 853 „Opieka społeczna” 
rozdział 85313 „Składki na ubezpieczenia zdrowot-
ne, opłacane za osoby  świad-pobierające niektóre
cz ia z pomocy społ znejen ec ” 
§ 201 - o kwotę  - 8.225 zł. 
 

§ 4. Zmniejs  w budże-za się plan wydatków
cie gminy na 2002 rok o kwotę  - 8.225 zł 
w dziale 853 „Opieka Społeczna” 
rozdział 85313 „Składki na ubezpieczenia zdrowot-
ne, opłacane za osoby pobierające niektóre świad-
czenia z pomocy społecznej” 
§ 4110 - o kwotę  - 8.225 zł 
zmniejszenia dokonano na wniosek Wydziału Poli-
tyki Społecznej po przeprowadzeniu analizy pla-
nowa onych p trzeb. 
 

§ 5. Dokonuje się zmian w budżecie gminy 
między d iałem i aragrafem zgodnie z rozdziałem, p
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6. Wyko  Wójtowi nanie uchwały zleca się
Gminy w Łubnicach. 
 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z iem pod-dn
jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

P z  Rrzewodnic ąca ady Gminy: H. Adaś 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr II/13/02 
Rady Gminy w Łubnicach 
z dnia 26 listopada 2002r. 

 

Dział Rozdział § Zmniejszenie Zwiększenie 
750 75022 3030 2.000 - 

 75022 4300  4.000 
 75022 4410 2.000 - 
 75023 4430 1.000 - 
 7 0235  4300 781 - 
 75023 4440 - 1.781 

751 75109 4210  450 
 75109 4300 450 - 

801 80101 3020 2.000 - 
 80101 4210 - 2.000 
 80101 4300 - 6.000 
 80101 4430 1.000 - 
 80101 4010 - 30.000 
 80101 4110 30.000 - 

854 85401 4010 7.000 - 
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801 80110 4210 - 2.000 
801 80113 4210 - 1.600 

 80113 4300 1.000 - 
 80113 4430 600 - 
   47.831 47.8 1 3
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UCHWAŁA Nr III/14/02  
RADY GMINY W ŁUBNI   CACH

 

z dnia 30 grudnia 2002r. 
 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok. 
 

Na podst. ust. 2 pkt 4  z dnia  art. 18 ustawy
8 marca 1990 rok orządzie gminnym (tekst u o sam
jed . U. Nr 1 . 1591 z 2001 z późn. n. Dz 42, poz  roku 
zm rt. 122 i tawy z dnia topada .) i a 124 us  26 lis
199 u o finan ublicznych ( Nr 155, 8 rok sach p Dz. U. 
poz. z późn. mi) Rada Gm  Łubni-1014  zmiana iny w
cach stala, co na  u stępuje:
 

§ 1. Zwiększa ę plan dochodów  budżecie si w
gminy na 2002 rok o kwotę  - 58.108 zł 
w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska”  
rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 
§ 201 - o kwotę  - 7.108 zł 
w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”  
§ 084 - o kwotę  - 51.000 zł. 
 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie 
gminy na 2002 rok o kwotę  - 58.108 zł 
w dziale 600 „Transport i łączność” 
rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych” 
§ 4270 - o kwotę  - 51.000 zł 
z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych 
po powodzi 
 

w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska” 
rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 
§ 4260 - o kwotę  - 7.108 zł 
z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną 
oświetlenia ulicznego. 

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów w budże-
cie gminy na 2002 o kwotę  - 16.000 zł  
w d - Gospodarka komunalna i ochrona ziale 900 
środowiska  
rozdział 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”  
§ 201 o kwotę  - 16.000 zł. 

 
§ 4. Zmniejsza się plan wydatków w budże-

cie gminy na 2002 rok o kwotę  - 16.000 zł  
w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska” 
rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”  
§ 4260 - o kwotę  - 16.000 zł. 
Zmniejszenie dotacji dokonuje się na wniosek Wy-
działu Rozwoju Regionalnego po przeprowadzeniu 
analizy wykorzystanej dotacji i planowanych potrzeb. 

 
§ 5. Dokonuje się zmian w budżecie gminy 

między działami, rozdziałami i paragrafami zgod-
nie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 6. Wykon Wójtowi anie uchwały zleca się 

Gminy w Łubnicach. 
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy: H. Adaś 

 

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr III/14/02 
Rady Gminy w Łubnicach 
z dnia 30 grudnia 2002r. 

 

Dział Rozdział § Zmniejszenia Zwiększenia 
400 40002 3020 100  

 4 002 0 4300 1.300  
 40002 3030  80 
 40002 4210  530 
 40002 4260  790 

600 60016 4010 6.800  
600 60016 4210  200 
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 60016 4270  6.000 
600 60078 4270  600 
750 75022 3030 1.200  

 75022 4210  1.000 
 75022 4300  200 

750 75023  3020  1.165   
 75023 3030 395  
 75023 4040 5.095  
 75023 4 0 01  1.105 
 75023 4110  5.570 
 75023 4120  2.350 
 75023 4210 1.265  
 75023 4260  320 
 75023 4300  325 
 75023 4410 1.410  

754 75405 2570 340  
754 75412 4210  1.750 

 75412 3030 350  
 75412 4260 400  
 75412 4300 1.000  

801 80101 4010  1.800 
 80101 4260  1.600 
 80101 4110 1.800  
 80101 4210 1.625  
 80101 3020  25 

801 80104  4010  400 
 80104 4120  15 
 80104 3020 215  
 80104 4410 200  

801 80110 3020  2.100 
 80110 4040  10 
 80110 4210  250 
 80110 4410  990 
 80110 4240 1.825  
 80110 4260 1.000  
 80110 4300 525  

801 80113  4210  1.500 
 80113 4300  2.450 
 80113 4410 300  

851 85154 3030  2.065 
 85154 3110  2.135 
 85154 4210  2.250 
 85154 4300 6.450  

853 85319 4110 700  
 85319 4120 1.050  
 85319 3020 400  
 85319 4010  7.310 
 85319 4300  10 
 85319 4210 3.500  
 85319 4430 1.670  

854 85401 4210 3.650  
854 85404 4260   600 

  4430 100  
  4410 500  

900 90015 4260  5.200 
 90015 4300 5.200  
   51.530 51.530 
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UCHWAŁA Nr III/16/02 
RADY GMINY W ŁUBNICACH  

 
z dnia 30 grudnia 2002r. 

 
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 
Na podstaw  4 ust. 2 i 5 z dnia ie art. ustawy 

26 iernika 1 ku o wychow  trzeź-paźdz 982 ro aniu w
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmo kst jed-wi (te
nolity Dz. U. Nr z. 1231 z 20 147, po 02 z później-
szymi zmianami) 18 ust. 2 p stawy z oraz art. kt 15 u
dni arca 19  o samorząd ytorial-a 8 m 90 roku zie ter
nym jedn z. U. Nr 14 . 1591,  (tekst olity D 2, poz
z 2001 roku z późniejszymi zmianami  Gminy ) Rada
w Łubnicach uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Przyjm harmonoguje się ram realizacji 
zadań Gminnego mu Profilak Progra tyki i Rozwią-

zywa roblemów Alkoholowych na 2003 rok nia P
stanowią  załącznik do niniejsze ły. cy j uchwa
 

§ 2 Wykonanie uchwały z ę Wójtowi . leca si
Gminy. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie o upływie  p

14 dn  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-i od
wym Wo wództwa Świętokrzyskje iego. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy: H. Adaś 

 
Załącznik do uchwały Nr III/16/02 
Rady Gminy w Łubnicach  
z dnia 30 grudnia 2002r. 

 
Gminny Pro ofilaktyki i R zywania Problemów Alk holowych w Łubnicach na rok 2003 gram Pr ozwią o

 
W oparciu o „Ustawę o wych waniu w  o

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 
26 października 1982 roku (Dz. U. Nr 35, poz. 230,  
z 1982r. z późn. zmian.) Rada Gminy w Łubnicach 

dla szenia problemów związanych ze spoży- zmniej
ciem napojów alkoholowych, uznaje za celowe 
podjęcie działań związanych z profilaktyką i roz-
wiązywaniem problemów alkoholowych. 

 
Zadania Gminnej Komisji Rozwiąz wania Problemów Alkoholowych y

 
Zadanie I. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

od alkoholu i ich rodzin. 
 
1. Systematyczne szkolenia i kursy dla członków 

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. 

2. Zapewnienie informacji o możliwościach ko-
rzystania z usług terapeutycznych dla osób 
uzależnionych i członków ich rodzin. 

3. Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, 
które podjęły się leczenia lub rehabilitacji. 

 
Zadanie II. Udzielenie rodzinom, w których występują p  alkoholowe pomocy psychospołecznej, roblemy

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
 
1. Organizacja świetlic środowiskowych dla dzie-

ci i młodzieży oraz doposażenie ich w sprzęt  
i pomoc niezbędną do prowadzenia zajęć profi-
laktycznych i rehabilitacyjnych,  
- wynagrodzenie dla osób prowadzących 

świetlice środowiskowe. 
2. Dofinansowanie do wyżywienia dzieci w szko-

łach z rodzin zagrożonych alkoholem. 
3. Upowszechnienie wiedzy (ulotki i plakaty) o 

możliwościach i procedurze administracyjno-
prawnej kierowania osób uzależnionych na 

przymusowe leczenie odwykowe m.in. w za-
mkniętych zakładach lecznictwa odwykowego 
oraz o działaniach jakie może podjąć osoba 
doznająca przemocy w celu powstrzymania  
i uwolnienia się zarówno od przemocy jak i od 
sprawcy. 

4. Dofinansowanie sz cjali-koleń i kursów spe
stycznych zwiększa  osób jących kompetencje
zajmujących się pomaganiem ofiarom prze-
mocy. 



 
Zadanie III. Prowadzenie profilaktyczn ałalności informacyjnej, edukacyjnej  ej dzi

i opiekuńczo-wychowawczej w szczególnoś ród dzieci i młodzieży w celu zapobiegania  ci wś
i przeciwdziałania występowaniu wszelkim patologiom społecznym takim jak: alkoholizm, narkomania  

i przemoc (art. 41). 
 
1. Realizacja nowoczesnej profilaktyki proble-

mów alkoholowych poprzez wdrażanie i pro-
mowanie na terenie gminy ogólnopolskich 
kampanii edukacyjnych i profilaktycznych ini-
cjowanych m.in. przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. pilotażowych pro-Wdrażanie i sfinansowanie 
gramów profilaktycznych we wszystkich szko-
łach na terenie gminy. 

3. Współpraca z instytucjami (gminna komisja roz-
wiązywania problemów alkoholowych, szkoła, 

ośrodek pomocy społecznej, sąd rodzinny, po-
wiatowe centrum pomocy rodzinie, itp.), które 
mogą pomóc rodzinie w rozwiązywaniu jej pro-
blemów, a zwłaszcza w zakresie podejmowania 
interwencji wobec osób uzależnionych i współ-
uzależnionych. 

4. wolnego, Organizowanie spędzania czasu 
zwłaszcza w postaci wakacyjnych obozów te-
rapeutycznych i zimowisk dla dzieci i młodzie-
ży z rodzin patologicznych. 

 
Zadanie IV. Wspomaganie działalności instytucji, placówek, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej  

rozwiązywan u proi blemów alkoholowych. 
 
1. raca ze stowarzyszeniami i innymi or-Współp

ganizacjami pozarządowymi realizującymi 
programy z zakresu profilaktyki i przeciwdzia-
łania patologiom społecznym. 

2. Pok rzeprowadzonych rycie kosztów badań p
przez biegłych w przedmiocie uzależnienia d  o
alkoholu - osób kierowanych przez Gminną 
Komisję PiRPA na leczenie odwykowe. 

3. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
- członkowie Komisji otrzymują wynagro-

dzenie za posiedzenie GKPiRPA, 
- wysokość wynagrodzenia wynosi 124 zł 

(brutto). 

 
Zadanie V. Ustalenie szczegółowych zasad ydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż  w

napoj aży  ów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzed
oraz kontrole przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. 

 
1. Działania zmierzające do ograniczenia dostęp-

ności i spożycia alkoholu. 
a) Rada Gminy ustala w drod chwały, dla ze u

terenu gminy liczbę punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych zawierających po-
wyżej ,5 % alkoholu z yjątkiem piwa), 4 ( w
przeznaczonych do spożycia poza miej-
scem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, 
kierując ię zasadą ograniczania dostępno- s  
ści do alkoholu i dążenia do zmiany struk-
tury spożycia napojów alkoholowych, 

b) Rada Gminy określa, w drodze uchwały, 
zasady usytuowania na terenie gminy 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i 
może wprowadzić czasowy lub stały zakaz 
sprzedaży oraz wnoszenia napojów alkoho-
lowych w miejscach i obiektach lub na 
określonych obszarach gminy, ze względu 
na ich charakter (art. 14 ust. 6 ustawy), 

c) podejm an  interwencji administracyj-ow ie
no-prawnych w stosunku do osób praw-
nych i fizycznych łamiących ustawowy za-
kaz reklamy napojów alkoholowych oraz 
tych podmiotów wobec których istnieje 
podejrzenie, że dopuszcza się sprzedaży al-

koholu osobom nieletnim, nietrzeźwym lub 
pod zastaw lub nie przestrzegają innych 
zasad obrotu napojami alkoholowymi wa-
runkujących korzystanie z zezwolenia, 

d) szkolenie i informowanie właścicieli oraz 
sprzedawców punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych o ich prawach i obowiązkach 
oraz o konsekwencjach administracyjno-
prawnych w sytuacji stwierdzenia uchy-
bień związanych z naruszeniem warunków 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoho-
lowych. 

2. Określenie szczegółowych warunków wyda-
wania zezwoleń: 
a) sprzedaż napojów alkoholowych przezna-

czonych do spożycia na miejscu lub poza 
miejscem sprzedaży może być prowadzona 
tylko na podstawie zezwolenia wydanego 
przez Wójta Gminy, po uzyskaniu pozy-
tywnej opini iRPA o z ści lokali-i GKP godno
zacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady 
Gminy, 

b) ch sprzedaży i podawania napo-w miejsca
jów alkoholowych powinna być uwidocz-
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niona informacja o szkodliwości spożywa-
nia napojów alkoholowych, 

c) w zasadach usytuowania powinny znaleźć 
się dokładne określenia typów i rodzaje 
placówek uprawnionych do sprzedaży  
i podawania napojów alkoholowych. 

3. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywa-
nia lknapojów a oholowych: 
a) na terenie szkół oraz innych zakładów  

i placówek oświatowo-wychowawczych, 
b) w miejscach i czasie masowych zgroma-

dzeń, 
c) w środkach i obiektach komunikacji pu-

blicznej, 

d) zabrania się spożywania napojów alkoho-
lowych na ulicach, placach i w parkach,  
z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich 
spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży 
tych napojów. 

4. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych: 
a) osobom, których zachowanie wskazuje, że 

znajdują się w stanie nietrzeźwości, 
b) osobom do lat 18, 
c) na kredyt lub pod zastaw. 

5. W rzypadku wątpliwości co do pełnoletności p
nabywcy sprzedający lub podający napoje al-
koholowe uprawniony jest do żądania okaza-
nia dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy. 

 
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywan ria P oblemów Alkoholowych. 

 
1. Podejmowanie czynności zmierzających do 

orze as a sczenia o z tosow niu wobec o oby uza-
leżnionej od alkoholu obowiązku poddania się 
lecz ceniu w zakładzie le znictwa odwykowego; 

2. Podejmowanie działań motywujących do pod-
jęci  w szczególności prowadzenie a leczenia
rozmów interwencyjno-motywacyjnych z oso-
bami uzależnionymi i członkami ich rodzin oraz 
ze s a  prawc mi przemocy domowej; 

3. Opr minnego Programu Pracowanie G ofilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy 
dotyczących liczby punktów sprzedaży napo-
jów alkoholowych; 

5. Prowadzenie kontroli przestrzegania warun-
ków wyda ania zezwoleń na sprzedaż napo-w  
jów alkoholowych oraz ich cofania; 

6. Podejmowanie interwencji w związku z naru-
szeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 
ustawy oraz występowanie prze  sądem w  d
charakterze oskarżyciela publicznego; 

7. p i sNadzorowanie i o in owanie w prawie roz-
dzia  finansowych pozyskanych za łu środków
korzystanie z ezwo ń na sprzeda napojów  z le ż 
alkoholowych; 

8. Gm isja PiRPA kieruje się meryto-inna Kom
rycznymi wskazaniami zawartymi w przewod-
nikach opracowanych przez Ministerstwo 
Zdr oraz Państwową owia i Opieki Społecznej 
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkohol.  
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UCHWAŁA Nr III/17/02 
RADY GMINY W Ł NUB ICACH  

 
z dnia 30 grudnia 2002r. 

 
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających  

powyżej 4,5 % alkoholu. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40  
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi 
zmi t  anami) oraz ar . 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia  
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeź-
woś przeciwdziałaniu alkoholizmowi ci i (tekst jed-
nol 7, poz. 1231 z 2002 roku z póź-ity Dz. U. Nr 14
niejszymi zmianami) Rada Gminy Łubnice uchwa-
la, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się, że napoje alkoholowe zawie-
rające pow. 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzeda-
ży na terenie Gminy Łubnice sprzedawane będą w 
30 aczone do punktach. Napoje alkoholowe przezn
spożycia w miejscu sprzedaży sprzedawane będą 
w 5 punktach. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały zleca ę Wójtowi si

Gminy. 
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/138/93 Ra-
dy  Gminy w Łubnicach z dnia 28 lipca 1993 roku 
w sprzedaży sprawie ustalenia liczby punktów 
nap  ojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu  
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 głoszenia i podlega ogłoszeniu dni od daty jej o
w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy: H. Adaś 
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UCHWA III/18/02 ŁA Nr 
RADY GMINY W ŁUBNICACH 

 
z dnia 30 grudnia 2002r. 

 
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łubnice miejsc sprzedaży i podawania  

napojów alkoholowych. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 2 usta-
wy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
(Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z 2002 roku z późniejszy-
mi mianami) Rada Gminy w Łubnicach uchwała, z
co następuje: 
 

§ 1. Wójt Gminy wydaje zezwolenie na 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprze-
daży na podstawie zasad określonych w ustawie o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi oraz niniejszej uchwały, kierując się 
celem ograniczenia dostępności napojów alkoho-
lowych na terenie gminy Łubnice. 

 
§ 2. Nie wydaje się zezwolenia na prowa-

dzenie sprzedaży napojów alkoholowych do spo-
życia poza miejscem sprzedaży dla placówek han-
dlowych położonych w odległości do 50 mb 
włącznie mierząc w linii prostej od drzwi wejścio-
wych punktu sprzedaży do drzwi wejściowych 
obiektu w którym obowiązuje zakaz sprzedaży tj.: 
szkół i innych placówek oświatowo-wycho-
wawczych oraz obiektów kultu religijnego. W uza-
sadnionych przypadkach można wydać zezwolenie 
pod warunkiem uzyskania zgody kierownika pla-
cówki. 

 
§ 3. Nie wydaje się zezwolenia na prowa-

dzenie sprzedaży napojów alkoholowych do spo-
życia w miejscu sprzedaży dla placówek handlo-
wych położonych w odległości do 50 mb włącznie 
mierząc w linii prostej od drzwi wejściowych punk-
tu przedaży do drzwi wejściowych obiektu w któ-s  
rym obowiązuje zakaz sprzedaży tj.: szkół i innych 

placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiek-
tów kultu religijnego. W uzasadnionych przypad-
kach można wydać zezwolenie pod warunkiem 
uzyskania zgody kierownika placówki. 

 
§ 4. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych 

nie może mieścić się w przyczepach, budkach, szczę-
kach, z samochodu, itp. lokalizacjach niestałych. 
Zabrania się spożywania napojów alkoholowych 
na ulicach, placach i w parkach z wyjątkiem miejsc 
przeznaczonych do ich spożycia na miejscu w 
punktach sprzedaży tych napojów. 
Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alko-
holowych: 
- osobom, których zachowanie wskazuje, że 

znajdują się w stanie nietrzeźwości 
- obom do la 8 os t 1
- na kredyt lub pod zastaw. 
 

§ 5. Wójt Gminy wydaje zezwolenia na 
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na 
zasadach szczegółowo określonych w art. 18 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi. 

 
§ 6. Zezwolenia na sprzedaż napojów alko-

holowych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
mogą być wydawane podmiotom gospodarczym 
na sprzedaż prowadzoną w wydzielonych sto-
iskach w placówkach handlowych: 
a) ogólnospożywczych 
b) ze sprzedażą artykułów spożywczo-przemy-

słowych 
c) stacjach paliw. 
 

§ 7. Zezwolenie na sprzedaż napojów alko-
holowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu 
sprzedaży mogą być wydawane podmiotom go-
spodarczym na sprzedaż prowadzoną w: 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21  643  Poz. 257 i 258  
 
- zajazdach 
- barach 
- pijalniach piwa 
- barach małej gastronomii. 
 

§  W kona ie uchwały zleca się Wójtowi 8. y n
Gminy. 

 
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXVII/137/93 Ra-

dy Gminy w Łubnicach z dnia 8 lipca 1993 roku w  2

sprawie określenia zasad usytuowania na terenie 
Gminy Łubnice miejsc sprzedaży napojów alkoho-
lowych. 

 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni o da  jej ogłoszenia podlega ogłoszeniu d ty  i 
w Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodnicz ca Rady Gminy: H. Adaś ą
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UCHWAŁA Nr III/26/20 2 0
RADY GMINY M AICH ŁÓW 

 
z dn  30 ia grudnia 2002r. 

 
w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/137/2002 Rady Gminy Michałów z dnia 26 lutego 2002 roku  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami w Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 127, poz. 1089) oraz art. 41 ust. 2 
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zmianami) 
Rada Gminy w Michałowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W Planie Finansowym Komisji ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Michałów zamieszczonym w załączniku do uchwa-
ły Nr XXIV/137/2002 Rady Gminy w Michałowie z 
dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2002 rok wprowadza 
się następujące zmiany: 
 - w punkcie II. „Wydatki” 
1) pkt 2 otrzymuje br zmienie: 

„Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych 
10 000 zł 
a) konkursy rysunkowe o problematyce anty-

alkoholowej wśród uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjum, przedszkoli wg przy-
gotowanego planu, 

b) konkursy i zajęcia sportowe z udziałem 
dzieci i młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i 
pozaszkolnej integrujące młodzież z rodzin 
patologicznych z pozostałą młodzieżą, 

c) zakup nagród oraz niezbędnego sprzętu i 
wyposażenia do prowadzenia zajęć okre-
ślonych w ppkt. a i b, 

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„Funkcjonowanie świetlic cjot peutycz-so era
nych (szkolenia podnoszące kwalifikacje osób 
zatrudnionych, remonty, wynagrodzenia, za-
kup sprzętu i wyposażenia, bieżąca działal-
ność) 25 000 zł  
a) zmiana świetlicy środowiskowej w Micha-

łowie na socjoterapeutyczną.” 
3) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„Organizowanie i funkcjonowanie świetlic śro-
dowiskowych (niezbędne remonty, bieżące 
utrzymanie, doposażenie w sprzęt, wynagro-
dzenia osób zatrudnionych) 25 000 zł.” 

4) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„Współfinansowanie Instytucji i Stowarzyszeń 
służących rozwiązywaniu problemów alkoho-
lo ychw  4 000 zł 
a) organizacja spotkań osób uzależnionych z te-

renu gminy Michałów (zakup wyposażenia w 
tym nakryć stołowych, kawy, herbaty itp.)” 

5) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 
„Utrzymanie bieżącej działalności, szkolenia i 
wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 5 000 zł.” 

6) pkt 12 otrzymuje brzmienie: 
„Pokrywanie kosztów związanych z diagnozą i 
leczeniem osób uzależnionych, współuzależ-
nionych i ich rodzin, które nie są ubezpieczone 
11 500 zł 
a) wywiady środowiskowe i pielęgniarskie, 
b) badania i leczenie, 
c) opiniowanie wniosków na przymusowe le-

czenie.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy i Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Michałowie. 

 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Wo iętjewództwa Św okrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: E. Banaszek 
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UCHWAŁA Nr II/15/02 
RADY G I

 
M NY MORAWICA 

z dnia 10 grudnia 2002r. 
 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatk inów budżetu Gm y na 2002 rok. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy  
z dn a 1990 roku o samorządzie gminnym ia 8 marc
(tek e . 1st j dnolity Dz  U. Nr 142, poz. 591 z 2001 ro-
ku), art  i z. 109 i art. 124 ust. 1 pkt. 1 2 ustawy  dnia 
26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami), decyzji Dyrek-
tora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr 
16/2002, Pisma Ministra Finansów  
ST 3-4820-68/2002, ST 5-4820-169/2002, Decyzji 
Wojew 002, ody Świętokrzyskiego Nr 3011/129/2
3011/132/2002, 3011.1/78/2002, 3011.1/80/2002, 
3011/16  M6/2002, 3011/157/2002, Rada Gminy ora-
wica uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Zwiększa się danych  dochody w niżej po

działach, rozdziałach i paragrafach: 
Dz. 1 0751 rozdz. 75 09 § 2 1 o kwotę  18.767,00 zł 
Dz. 758 rozdz. 75801 § 292 o kwotę  53.614,00 zł 
Dz.   24.421,00 zł 758 rozdz. 75805 § 292 o kwotę
Dz. 801 rozdz. 80101 § 203 o kwotę  5.934,00 zł 
Dz. 801 ,00 zł  rozdz. 80195 § 203 o kwotę  3.779
Dz. 853 rozdz. 85314 § 201 o kwotę  10.000,00 zł 
Dz. 853 rozdz. 85315 § 201 o kwotę  972,00 zł 
Dz. 854 rozdz. 85495 § 203 o kwotę  244,00 zł 
Dz. 900 rozdz. 90015 § 201 o kwotę  22.150,00 zł 
Razem:  139.881,00 zł. 
 

§ 2. Zwiększa się wydatki w niżej podanych 
działach, rozdziałach i paragrafach:  

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę  24.421,00 zł 
Dz. 751 rozdz. 75109 § 3030 o kwotę  9.876,00 zł 
Dz. 751 rozdz. 75109 § 4210 o kwotę  8.093,00 zł 
Dz. 751 rozdz. 75109 § 4300 o kwotę  668,00 zł 
Dz. 751 rozdz. 75109 § 4410 o kwotę  130,00 zł 
Dz.  80101 § 4010 o kwotę  4.932,00 zł 801 rozdz.
Dz. zł 801 rozdz. 80101 § 4110 o kwotę  882,00 
Dz.  o kwotę  120,00 zł 801 rozdz. 80101 § 4120
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę  53.614,00 zł 
Dz. 801 5 § 4440 o kwotę  3.779,00 zł  rozdz. 8019
Dz. 853 rozdz. 85314 § 3110 o kwotę  10.000,00 zł 
Dz. 85 z3 rozd . 85315 § 3110 o kwotę  972,00 zł 
Dz. 854 rozdz. 85495 § 4440 o kwotę  244,00 zł 
Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę  22.150,00 zł 
Razem:  139.881,00 zł. 
 

§ 3. okonanych ach na dzień  Po d zmian
10 grudnia 2002 roku plan dochodów budżetu 
Gminy wynosi kwotę 19.803.110,40 zł, a wydatków 
kwotę 21.078.550,40 zł. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Morawica. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia  

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: J. Wojtyś 
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UCHWAŁA Nr III/23/02 
RADY GMINY MORAWICA 



Dziennik Urzędowy  
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z dnia 30 grudnia 2002r. 

 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, które w roku 2002 nie wygasają z upływem  

roku budżetowego. 
 

Na podstawie art. 130 ust. 2,  4 ustawy z 3 i
dnia 26 listopada sach publicz-1998 roku o finan
nych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada 
Gminy w Morawicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżeto-
wych, które nie wygasają z upływem roku budże- 
towego zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

 
§ 2. Środki finansowe określon  załączni-e w

ku Nr 1 pozostaną na wyodrębniony ubkoncie m s
podstawowego rachunku bankowego. 

 

§ 3. Ostateczny termin dokonania wydatków 
ujętych w załączniku Nr 1 ustala się na dzień  
31 grudnia 2003 roku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy. 

 
§ 5. U hwała wchodzi w życie z dniem pod-c

jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: J. Wojtyś 

 
Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IIl/23/02 
Rady Gminy Morawica 
z dnia 30 grudnia 2002r. 

 
1. Zakup mieszkania dla rodziny dotkniętej skut-

kami powodzi w 2001 roku. 
2. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Brzezi-

nach wraz z kanalizacją sanitarnej w Bilczy i 
Podwalu. 

 
Plan finansowy 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 
 

Dział Rozdział Paragraf Rodzaj wydatków Kwota 
010   Rolnictwo i Łowiectwo 223.296,51 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 223.296,51 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 223.296,51 

853   Opieka Społeczna  39.740,00 
 85378  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 39.740,00 
  3110 Świadczenia społeczne 39.740,00 

Razem: 263.036,51 
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UCHWAŁA Nr III/25/02 
RADY GMINY W MORA ICY W

 
z dnia 30 grudnia 2002r. 

 
w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zwierają ch powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) cy

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, w sprawie zasad  
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 
2001r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 1, 
art. .12 ust  1 i 2 ustawy z dnia 26 października 
198  i przeciwdzia-2r. o wychowaniu w trzeźwości

łaniu alkoholizmowi (tekst jedn r 147, olity Dz. U. N
poz. 1231 z 2002r. z późniejszy  mi zmianami) Rada
Gminy ustala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się liczbę punktów sprzedaży na-
pojów (z wyjątkiem piwa): 
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- 70 punktów sprzedaży do spożycia poza miej-

scem sprzedaży  
- 20 punktów sprzedaży do spożycia w miejscu 

sprzedaży. 
 
§ 2. Ustala się następujące zasady usytu-

owa a te y rzedaży i po-nia n renie gmin  miejsc sp
dawania napojów alkoholowych. 
1. M jsca spr i podawania nie zedaży apojów alko-

holowych nie ogą być owm  usytu ane na tere-
nach i obiektach objętych ustaw owym zaka-
zem sprzed awania spożaży, pod  i ywania napo-
jów alkoholowych zgodnie z art. 14 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 

2. Sprzedaż napojów alkoholowych może odby-
wać się w punktach sprzedaży oddalonych co 
najmniej o 50 m od przedszkola, szkoły, pla-
cówek oświatowo-wychowawczych, opiekuń-
czo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz 
kościołów. 

3. Odległość o której mowa w ust. 2 liczona jest 
według linii dojścia do punktu sprzedaży cią-
giem komunikacji pieszej od drzwi wejścio-
wych obiektów, budynków do drzwi wejścio-
wych punktu sprzedaży. 

4. W okresie od kwietnia do października dopusz-
cza się podawanie napojów alkoholowych na ta-
rasach i ogródkach letnich przy istniejących 
punktach sprzedaży przeznaczonych do spożycia 
napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/80/01 Rady 
Gminy w Morawicy z dnia 6 października 2001r. w 
sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alko-
holowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu 
(za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, 
zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprze-
daży napojów alkoholowych i war ży unki sprzeda
tych napojów, szczegółowych zasa a i d wydawani
cofania zezwoleń na prowadzenie s o-przedaży nap
jów alkoholowych przeznaczonych d na o spożycia 
miejscu i poza miejscem, kontroli przestrzegania 
zasad obrotu napojami alkoholowymi. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy: J. Wojtyś 
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UCHWAŁA Nr III/26/02 
RADY GMINY W MORAWICY 

 
z dnia 30 grudnia 2002r. 

 
w y w Morawicy z dnia 27 czerwca 1995 roku w sprawie  sprawie zmiany uchwały Nr II/19/95 Rady Gmin

zatwierdzenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy. 
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz 

art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U.  
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz  
§ 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  
8 maja 1991 roku w sprawie zakładów budżeto-
wych uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W statucie Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Morawicy stanowiącym załącznik do 
uchwały Rady Gminy w Morawicy Nr II/19/95 z 
dnia 27 czerwca 1995 roku dokonuje się zmiany w 
rozdziale II w § 5 pkt 2 poprzez dopisanie - „kon-
serwacja i bieżąca eksploatacja lokali użytkowych 
stanowiących mienie gminy, - naliczenie opłat za 

najem lokali użytkowych, - proponowanie stawek 
czynszu, - zawieranie umów dzierżawy i wieczy-
stego użytkowania gruntów”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Morawicy. 

 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien- 

niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie  

14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: J. Wojtyś 
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UCHWAŁA r III/16/02  N
RADY GMINY W MOSKORZEWIE  

 
z dnia 30 grudnia 2002r. 

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok. 

 
Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 4, pkt 9  

lit. „d”, art. 51, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. z 2001 
roku Dz. U. 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 48,  
art. 109, art. 111 ust. 2 i 3, art. 116, art. 124 ustawy 
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1.1. Wprowadza się do budżetu dotacje: 

a) zwiększa się dochody: 
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 201  - 5.825 zł  
- w dz. 758 rozdz. 75801 § 292  - 85.000 zł 

b) zwiększa się wydatki: 
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260  - 5.825 zł 
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210  - 15.000 zł 

rozdz. 80110 § 4210 - 70.000 zł. 
 
2. Dokonać zmian w budżecie gminy: 

a) zmniejsza się dochody: 
- w dz. 853 rozdz. 85313 § 201  - 2.844 zł 

b) zmniejsza się wydatki: 
- w dz. 853 rozdz. 85313 § 4130  - 2.844 zł 

c) zmniejsza się dochody: 
- w dz. 801 rozdz. 80110 § 203  - 261,18 zł 

d) zwiększa się dochody: 
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 203  - 261,18 zł 

e) zmniejsza się wydatki: 
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 3020  - 2.000 zł 
- w dz. 010 rozdz. 01095 § 4210  - 1.600 zł 

§ 4430  - 700 zł 
f) zwiększa się wydatki: 

- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4300  - 2.000 zł 
- w dz. 853 rozdz. 85314 § 3110  - 1.600 zł 
- w dz. 853 rozdz. 85328 § 4010  - 500 zł 

§ 4110  - 200 zł. 
 

§ 2. Sprawozdanie z wykonania uchwały zło-
ży Wójt Gminy przy sprawozdaniu rocznym z wy-
konania budżetu gminy. 

 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien- 

niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach 

od chwili ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: A. Wiekiera 
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UCHWAŁA r III/18/02 N
RADY GMINY MOSKORZEW 

 
z dnia 30 grudnia 2002r. 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego rzestrzennego. planu zagospodarowania p

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia  

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zmianami) oraz art. 12 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia  
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139  
z późn. zmianami) Rada Gminy Moskorzew uchwa-
la, co następuje: 
 

§  P1. rzystąpić do sporządzenia miejscowych 
planów ag z ospodarowania przestrzennego gminy 
Moskorzew. 

 
§ 12. . Przedmiotem miejscowych planów za-

gospodarowania przestrzennego gminy Mosko-
rzew anych dalej planami będą obszary w gra-zw
nicach administracyjnych gminy. 
 

2. e R alizację planów, których granice opra-
cow ączniku graficznym ania przedstawiono w zał
do nini zejs ej uchwały, odbywać się będzie w czte-
rech a et pach. 

 
3. Ustala się kolejno cztery etapy sporządze-

nia następujących planów: 
Etap I 1) Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości: Moskorzew, Lubacho-
wy, Chebdzie, Damiany, Perzyny. 
Etap II 2) Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości: Chlewice, Kolonia 
Chlewice, Chlewska Wola, Jadwigów. 
Etap III 3) Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości: Tarnawa Góra, Dalekie, 
Przybyszów.  
Etap IV 4) Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości: Mękarzów, Dąbrówka. 
 

§ 3. Zgodnie z art. 10 ustawy o zagospoda-
rowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994r. należy 
ustalić: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o różnych funkcjach lub różnych 
zasadach zagospodarowania, 

2) , place oraz drogi linie rozgraniczające ulice
pub zlic ne wraz z urządzeniami pomocniczymi, 

3) tereny przeznaczone dla realizacji celów pu-
blicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,  

4) darowania terenów granice i zasady zagospo
lub ie ob któw podlegających ochronie, 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicz j ne oraz linie rozgraniczające tereny tej in-
frastruktury,  

6) lokalne warunki, zasady i standarty kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu, w tym również linie zabudowy i gabaryty 
obiektów, a także maksymalne lub minimalne 
wskaźniki intensywności zabudowy, 

7) zasady i warunki podziału terenów na działki 
budowlane,  

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z po-
trzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kul-
turowego i zdrowia ludzi, prawidłowego go-
spodarowania zasobami przyrody oraz ochro-
ny gruntów rolnych i leśnych, 

9) tereny, na których przewiduje się stosowanie 
systemów indywidualnych lub grupowych 
oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezod-
pływowych,  

10) tymczasowe sposoby zagospodarowania, 
urządzania oraz użytkowania terenu,  

11) granice obszarów: 
a) zorganizowanej działalności inwestycyjnej, 
b) rehabilitacji istniejącej zabudowy i infra-

struktury technicznej, 
c) przekształceń obszarów zdegradowanych. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Moskorzew. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: A. Wiekiera 
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UCHWAŁA Nr III/19/02  
RADY GMINY W MOSKORZEWIE 
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z dnia 30 grudnia 2002r. 
 

w sprawie zmiany nr 5 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego  
gminy Moskorzew. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z d ądzie gminnym nia 8 marca 1990r. o samorz
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) 
ora   z art. 7, art. 8, art. 10 ust. 1 pkt. 1-10 oraz ust. 2
i 3, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  
o za  gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15,

poz. 139 z 1999r. z późniejszymi zmianami), po 
przedłożeniu przez Wójta Gminy projektu zmiany 
nr ym planie ogólnym zagospoda-5 w miejscow
rowania przestrzennego gminy Moskorzew uchwa-
la się, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy wprowadzające 
 

§ 1.1. Uchwaleniu podlega zmiana Nr 5  
w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego gminy Moskorzew, uchwalonym 
uchwałą Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grud-
nia 1986r. wraz z późniejszymi zmianami, ogłoszo-
ną a Często-w Dzienniku Urzędowym Województw
chowskiego Nr 1/87, poz. 23 z 1987r. zwana dalej 
„zmianą planu”. 
 

2. Zmiana planu, stosownie do postanowień 
uchwały 161/XX/01 Rady Gminy w Moskorzewie z 
dnia 24.02.2001r., obejmuje teren położony w gra-
nicach sołectwa Lubachowy, oznaczony w planie 
ogólnym symbolami A7RPH (teren skupu ziemio-
płodów), A53W (teren zbiornika przeciwpożarowego) 
i A74R (tereny upraw rolniczych wsi Lubachowy). 
 

3. Zmiana planu polega na przeznaczeniu te-
renu, o którym mowa w ust. 2 na Miejsce Obsługi 
Podróżnych w tym pod realizację stacji paliw  
i obiektów usługowych w standardzie określonym 
przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
jako MOP III. 
 

§ 2.1. Ustalenia zmiany planu stanowią treść 
niniejszej uchwały. 

 
2. Integralną częścią ustaleń zmiany planu 

jest rysunek zmiany planu nr 5 w miejscowym 
planie ogólnym zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Moskorzew w skali 1:500, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej „ry-
sunkiem zmiany planu”, którego ustalenia obo-
wiązują w granicach terenu objętego zmianą pla-
nu, z podziałem wewnętrznym na działki wyzna-
czone liniami rozgraniczającymi. 
 

3. Do zmiany planu dołącza się, jako odręb-
ne opracowanie nie podlegające uchwaleniu, 
„Prognozę skutków wpływu ustaleń zmiany Nr 5 w 
miejscowym planie ogólnym zagospodarowania 
gminy Moskorzew. 

 
4. Ustalenia zmiany planu stanowią podsta-

wę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu dla obszaru objętego 
tą zmianą.  

 
§ 3. Ilekroć w uchwale lub w rysunku zmiany 

planu jest mowa o:  
1) „planie ogólnym” - należy przez to rozumieć 

miejscowy plan ogólny zagospodarowania 
przestrzennego gminy Moskorzew, o którym 
mowa w § 1 ust. 1. 

2) „obowiązujących liniach rozgraniczających” - 
należy przez to rozumieć linie nie dopuszczają-
ce do wykroczenia poza nie z określonym nimi 
sposobem zagospodarowania jeżeli ustalenia 
realizacyjne nie stanowią inaczej. 

3) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy 
przez to rozumieć linię poza którą niedopusz-
czalne jest lokalizowanie obiektów kubaturo-
wych. 

4) „opini urbanistycznej” - należy przez to rozu-
mieć specjalistyczną opinię, odnoszącą się do 
zagadnień zagospodarowania przestrzennego 
wydaną przez osobę posiadającą uprawnienia 
urbanistyczne.  

5) „przepisach szczególnych” - należy przez to 
rozumieć obowiązujące ustawy, przepisy wy-
konawcze do tych ustaw, Polskie Normy oraz 
przepisy prawa miejscowego.  

6) „wykształceniu architektonicznym” - należy 
przez to rozumieć posiadanie przez uprawnio-
ną do wykonywania zadań projektowych oso-
bę przynajmniej tytułu inż. architekta. 

 
Rozdział 2 
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Ogólne ustalenia realizacyjne 
 

§ 4.1. Ogólne ustalenia realizacyjne należy 
odnosić kompleksowo do odpowiadających im 
elementów zmiany planu. Pominięcie lub wybiór-
cze stosowanie ogólnych ustaleń realizacyjnych, 
albo stosowanie bez nich szczegółowych ustaleń 
realizacyjnych, powoduje niezgodność ze zmianą 
planu. 
 

2. W razie występujących wątpliwości lub 
niejednoznaczności przy odczytywaniu ustaleń 
zmiany planu, niezbędne jest zasięgnięcie opinii 
urbanistycznej. Opinia urbanistyczna nie zwalnia 
od przestrzegania innych przepisów szczególnych. 

 
3. Obiekty nie stanowiące całości technicz-

no-użytkowej, ale zdolne do samodzielnego funk-
cjonowania zgodnie z docelowym przeznaczeniem 
terenu, mogą być realizowane w odrębnych eta-
pach, uzależnionych od przedłożenia projektu za-
gospodarowania całego zadania inwestycyjnego. 

 
4. W planowanym wykorzystaniu terenu ob-

jętego zmianą planu mieszczą się nie uwidocznio- 
ne jej rysunkiem przyłącza do wszystkich sieci i 
urządzenia z nimi związane, co oznacza, że ich wy-
konanie jest zgodne z ustaleniami zmiany planu.  

 
5. Zmiana przepisów szczególnych lub nazw 

instytucji związanych z treścią ustaleń zmiany pla-
nu nie powoduje potrzeby zmian tych ustaleń, 
jeżeli w sposób oczywisty daje się je dostosować 
do stanu zmienionego, bez naruszania ich istoty 
lub przy uwzględnieniu aktualnej właściwości rze-
czowej i miejscowej określonych instytucji. W spra-
wach kontrowersyjnych należy uzyskać opinię 
urbanistyczną. 
 

6. Zaleca się stosowanie projektów indywi-
dualnych o szczególnie zharmonizowanej z oto-

czeniem architekturze, przygotowanych przez ze-
społy projektowe z udziałem uprawnionych do 
wykonywania zawodu projektantów z wykształce-
niem architektonicznym. 

 
7. Lokalizacja w granicach terenu objętego 

zmi  do przechowywania i dys-aną planu obiektów
trybucji substancji ropopochodnych, wymaga spo-
rządzenia dokumentacji hydrogeologicznej i geo-
logiczno-inżynierskiej określonej przepisami Roz-
porządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grud-
nia h wymagań, 2001r. w sprawie szczegółowyc
jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydro-
geologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. z 
2001r. Nr 153, poz. 1779) oraz jej przedłożenia wraz 
z raportem oddziaływania na środowisko i projek-
tem decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu do uzgodnienia przez Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nakłada 
się także obowiązek uzgodnienia projektu budow-
lane wej inwestycji z właściwym go przedmioto
RZGW i zapewnienia udziału przedstawiciela Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
Kielcach w przekazaniu stacji paliw do użytku.  

 
8. Projektowane i realizowane obie ty winny k

zapewnić ochronę ludności zgodną z wymogami 
obrony cywilnej. Warunki tej ochrony określone 
zos sowego, taną przez Wydział Zarządzania Kryzy
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych ŚUW przed 
przystąpieniem do projektowania inwestycji. 
 

9. Docelowo projektowany MOP obsługiwać 
może wyłącznie tylko jeden kierunek ruchu i wy-
magać będzie odrębnej zgody zarządu drogi kra-
jowej uzależnionej od rozwiązań projektowych 
obwodnicy. 

 
Rozdział 3 

Szczegółowe ustalenia realizacyjne 
 

§ 5. Szczegółowe ustalenia realizacyjne, 
wraz z odnośnymi ogólnymi ustaleniami realiza-
cyjnymi i elementami rysunku zmiany planu, sta-
nowią o zgodności z  ustaleniami tej zmiany. 

 
§ 6.1. Teren objęty zmianą planu oznaczony 

symbolem A97 MOP jest przeznaczony pod reali-
zację obiektów o funkcji wypoczynkowo-usługowej 
oraz urządzeń stacji paliw w rozumieniu przepisów 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrześ-
nia 2000r. w sprawie warunków technicznych ja-
kim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płyn-
nych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy 

naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2000r. Nr 98, poz. 1067). 

 
2. W rysunku zmiany pozostawia się okre-

ślony dotychczasowym miejscowym planem 
ogólnym zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Moskorzew teren o symbolu A 53 W przezna-
czony na lokalizację zbiornika przeciwpożarowego 
precyzując jego granice.  

 
3. Dojazd do terenu z drogi gminnej 03 TG 

prowadzącej do wsi Lubachowy oraz alternatyw-
nie z drogi krajowej nr 78 relacji Kielce - Katowice 
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na warunkach określonych przepisami Rozporzą-
dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie z uwzględnieniem doce-
lowego charakteru tej drogi. Do czasu realizacji 
docelowych rozwiązań drogi krajowej zjazd na 
drogę krajową na warunkach określonych przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, 
za pośrednictwem pasa włączenia do ruchu i pasa 
wyłączenia z ruchu wyprowadzonego z północno-
wschodniego narożnika terenu przeznaczonego 
pod lokalizację MOP. 
 

4. W rysunku zmiany wydziela się pasy tere-
nu stanowiące rezerwę obszarową umożliwiającą 
realizację docelowego układu komunikacyjnego w 
tym: 
07 TG / MOP - dla drogi gminnej usprawniającej wy-
prowa  dzenie ruchu komunikacyjnego ze wsi Luba-
chowy na drogę krajową nr 78.  
Docelowe rozwiązanie dla drogi gminnej oraz jej 
włączenie do przebudowanej drogi krajowej nr 78 
winny yć określone na etapie projektu budowlanego.   b
03 TG / MOP - dla zmodernizowanej istniejącej dro-
gi gminnej. 
01 TD IV / MOP - dla obecnego i docelowego prze-
biegu drogi krajowej nr 78.  
 

5. Obiekty i elementy zagospodarowania te-
renu muszą spełniać warunki i wymagania ekolo-
giczne określone w przepisach szczególnych, a dla 
obszaru potencjalnego zagrożenia substancjami 
ropopochodnymi winna być sporządzona doku-
mentacja określająca warunki hydrogeologiczne w 
aspekcie projektowanych inwestycji mogących 
zanieczyścić wody podziemne oraz dokumentacja 
geologiczno-inżynierska w przypadku lokowania 
na obszarze objętym zmianą planu obiektów do 
składowania i magazynowania substancji ropopo-
chodnych. 

 
6. Wysokość budynków nie powinna prze-

kraczać 2 kondygnacji nadziemnych z możliwością 
wykonania użytkowego poddasza, stanowiącego 
trzecią kondygnację w rozumieniu przepisów 
szczególnych, a także wykonania podpiwniczenia, 
z poziomem podłogi na jego stropie nie wykracza-
jącym ponad 1,20 m nad średni poziom otaczają-
cego terenu.  

 
7. Budynki nie przeznaczone na stały pobyt 

ludzi nie powinny przekraczać wysokości jednej 
kondygnacji nadziemnej, przy zachowaniu warun-
ków z ust. 6. 

 
8. Dla zabezpieczenia wód podziemnych 

zbiornika GZWP 409 przed zanieczyszczeniem 

wymagane jest wykonanie uszczelnienia w stan-
dardzie gwarantującym spełnienie wymagań okre-
ślonych przez przepisy szczególne tj. 
- poprzez wymianę gruntów w nadkładzie utwo-

rów kredowych tak aby czas pionowego prze-
sączania się zanieczyszczeń przez tę strefę do 
warstwy wodonośnej nie był krótszy niż 25 lat 
oraz ewentualne zastosowanie geomembrany 
w uzgodnieniu (na etapie projektu budowlane-
go) z RZGW Kraków i Wydziałem Ochrony 
Środowiska ŚUW w Kielcach. 

- eliminację lub znaczne ograniczenie nieko-
rzystnego wpływu planowanej inwestycji na 
wody podziemne poprzez realizację zbiorników 
stałego monitoringu lokalnego wód podziem-
nych niezależnego od systemu kontroli szczel-
ności zbiorników i przewodów rozprowadzają-
cych paliwo. 

- posadowienie zbiorników paliwa w miejscu 
gdzie miąższość warstwy izolacyjnej daje mak-
symalne zabezpieczenie. 

 
9. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego  

ø 110 mm poprzez przyłącze. 
b) wody opadowe z dróg i placów, na których jest 

dokonywane przyjmowanie i wydawanie pro-
duktów naftowych oraz stanowiące place posto-
jowe środków transportowych nie mogą być 
kierowane bezpośrednio na przyległe tereny. 

c) budynki i inne obiekty zagospodarowania te-
renu bazy transportowej MOP-u winny być 
wyposażone w instalację sanitarną i deszczo-
wo-przemysłową wraz z urządzeniami do 
oczyszczania odprowadzanych ścieków. 

d) zaopatrzenie w energię cieplną - z własnych 
kotłowni opalanych paliwem płynnym, gazo-
wym lub zasilanych energią elektryczną. 

e) docelowe zaopatrzenie planowanych obiektów 
w energię elektryczną ze stacji transformato-
rowej zlokalizowanej na terenie objętym zmia-
ną planu i zasilaną linią średniego napięcia na 
warunkach określonych przez Rejonowy Za-
kład Energetyczny w Częstochowie. Lokalizacja 
stacji trafo oraz przebieg położonych w obrę-
bie obszaru objętego zmianą planu linii zasila-
jących niskiego i średniego napięcia winny być 
sprecyzowane w projekcie budowlanym zago-
spodarowania terenu. 

f) stacja paliw powinna posiadać instalacje do 
monitorowania stanu magazynowanych pro-
duktów i urządzenia zabezpieczające przed 
przenikaniem produktów naftowych do gruntu 
(przynajmniej zbiorniki dwupłaszczowe) oraz 
emisją par produktów naftowych I klasy do 
powietrza atmosferycznego, spełniające wy-
mogi przepisów z zakresu ochrony środowiska. 



 
Rozdział 4 

Przepisy uzupełniające 
 

§ 7. Ustala się stawkę procentową, służącą 
naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 
powołanej ustawy o zagospodarowaniu prze-

strzennym, w wysokości 15 % wzrostu wartości 
nieruchomości. 

 
Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 
 
§ 8. Teren objęty zmianą planu może być 

wykorzystany w sposób dotychczasowy do czasu 
zagospodarowania zgodnego z docelowym prze-
znaczeniem. 

 
§ 9.1. W odniesieniu do terenu objętego pla-

nem tracą moc ustalenia planu ogólnego. 
 
2. W razie utraty mocy przez cały plan ogól-

ny zmiana planu staje się odrębnym „miejsco-, 
wym planem zagospodarowania przestrzennego 
Nr 5 sporządzonym dla terenu zlokalizowanego we 
wsi Lubachowy na terenie gminy Moskorzew. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy w Moskorzewie. 
 

§ 12. Uchwała obowiązuje po upływie  
14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: A. Wiekiera 
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UCHWAŁA Nr III/23/02 
RADY GMINY W MOSKORZEWIE  

 
z dnia 30 grudnia 2002r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr 184/XXIV/01 Rady Gminy w Moskorzewie z dnia 13.08.2001r.  

w sprawie określenia wysokości opłat za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41  
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku   
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 5 
ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt, badań zwierząt rzeź-
nych  mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej  i
(Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 752 z późn. zm.) Rada 
Gminy Moskorzew uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W § 1 cytowanej uchwały pkt. c i d 
otrzymuje brzmienie:  
„c”  trzody chlewnej 

od 1 - 5 sztuk   - 3 zł 
od 6 - 10 sztuk   - 6 zł 
powyżej 10 sztuk  - 10 zł 

„d” prosiąt do 15 sztuk  - 5 zł 
powyżej 15 sztuk  - 10 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Moskorzew. 

 
§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
2. Uchwała zostaje także podana do publicz-

nej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i tablicach ogłoszeń  
w soł  ectwach.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym ęWojewództwa Świ tokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: A. Wiekiera 
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