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UCHWAŁA Nr XVIII/109/2004 
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO 

 
z dnia 27 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592  
z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 8 usta-
wy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838  
z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Skarżys-
kiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobiera-
nych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarży-
sku-Kamiennej za zajęcie pasa drogowego dróg 
powiatowych, na cele nie związane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną 
dróg, dotyczące: 
1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z po-
trzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego. 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów 
budowlanych niezwiązanych z potrzebami za-
rządzania drogami lub potrzebami ruchu dro-
gowego oraz reklam, 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączno-
ści w celach innych niż wymienione w pkt 1-3. 

 
§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pa-

sa drogowego dróg powiatowych, o którym mowa 
w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat 
za każdy dzień zajęcia: 
1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości  - 3,00 zł 
2) przy zajęciu jezdni pow. 20 % do 50 % szeroko-

ści  - 5,00 zł 
3) przy zajęciu jezdni pow. 50 % do całkowitego 

zajęcia jezdni  - 8,00 zł 
 

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się 
także do chodników, placów, zatok postojowych i au-
tobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, 

 
3. Do elementów pasa drogowego nie wy-

mienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za 

każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wyso-
kości - 2,00 zł. 

 
4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krót-

szy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa 
drogowego przez 1 dzień. 

 
§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym 

mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne 
stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego 
drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy 
umieszczanego urządzenia: 
1) poza obszarem zabudowanym  - 15,00 zł 
2) w obszarze zabudowanym  - 40,00 zł 
3) na drogowym obiekcie inżynierskim  - 200,00 zł 
4) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 
50 % określonych w pkt. 1, 2 i 3. 

 
2. Roczne stawki opłat w wysokości określo-

nej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

 
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość 

rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjo-
nalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące nie-
pełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogo-
wym. 

 
§ 4.1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowe-

go, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następu-
jące stawki opłat za 1 m2 powierzchni: 
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 

obiektu handlowego lub usługowego: 
- poza terenem zabudowanym  - 0,25 zł 
- w terenie zabudowanym  - 0,25 zł 

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 
innych obiektów  - 0,25 zł 

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miej-
sca parkingowe (koperty)  - 0,25 zł/1 m2/dobę 

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe sto-
iska handlowe  - 2,00 zł/1 m2/dobę. 
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2. Natomiast za każdy dzień umieszczenia w 
pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty 
w wysokości: 
1) za 1 m2 powierzchni reklamy  - 2,00 zł 
2) za każdy następny (nawet niepełny)  - 2,00 zł. 
 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
oraz zostaje podana do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-
dowi Powiatu. 

 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach 

od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu: W. Stępień 
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UCHWAŁA Nr X/83/04 
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU 

 
z dnia 14 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2004r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy  

z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148  
z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 
 

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżeto-
wych dz. 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - 
Drogi publiczne gminne § 6292 o kwotę 2.799,76 zł. 
 

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżeto-
wych dz. 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - 
Drogi publiczne gminne § 6050 - o kwotę 5.619,50 zł. 
 

§ 3. Zmienia się zapisy w załączniku Nr 4 do 
uchwały Nr IX/77/04 Rady Miejskiej w Skalbmierzu 
z dnia 15 marca 2004r. w sprawie uchwalenia bu-

dżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2004 rok w 
części dotyczącej dz. 600 - Transport i łączność, 
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (zgodnie z 
załącznikiem Nr 1/04 do niniejszej uchwały). 
 

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżeto-
wych w dz. 600 - Transport i łączność, rozdział 
60016 - Drogi publiczne gminne § 4300 o kwotę 
2.819,74 zł. 

 
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: T. Kotyza
 

Załącznik Nr 1/04 
do uchwały Nr X/83/04 
Rady Miejskiej w Skalbmierzu 
z dnia 14 kwietnia 2004r. 

 
Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 2004 

 
Źródła finansowania wydatków 

Lp Zadania inwestycyjne 

Jednostka  
organizacyjna  

realizująca program 
lub koordynująca 
jego wykonanie 

Dział Rozdział 

Łączne 
 nakłady 

finansowe 
(w roku  

budżetowym) 

dochody 
własne dotacje 

kredyty  
i pożyczki 

środki  
z innych 
źródeł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Przebudowa (modernizacja) 

drogi gminnej nr 1514033 
Kobylniki-Grodzonowice 

urząd gminy 600 60016 126.685,65 63.342,83 - - 63.342,82 
(SAPARD) 

2 Przebudowa (modernizacja) 
drogi gminnej nr 1514017 
Przybenice-Małoszów 

urząd gminy 600 60016 248.386,06 124.193,03 - - 124.193,03 
(SAPARD) 

3 Przebudowa (modernizacja) 
drogi gminnej nr 1514045 
Szczekarzów-Słonowice 

urząd gminy 600 60016 77.328,79 38.664,40 - - 38.664,39 
(SAPARD) 

 Ogółem    452.400,50 226.200,26 - - 226.200,24 
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UCHWAŁA Nr III/18/2004 
RADY GMINY W BRODACH 

 
z dnia 22 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
zm. z 2002r Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, 
poz. 984, Nr 214, poz. 1806) i art. 124 ust. 1 pkt. 1  
i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, 
poz. 148, zm. 2003r. Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz. 594, 
Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) 
- Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje: 

 
§ 1 .W budżecie gminy na rok 2004 dokonuje 

się następujących zmian: 
w zakresie zadań własnych: 
1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dzia-

le 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85121 - Lecznic-
two ambulatoryjne, § 6220 o kwotę  - 15.000 zł 

z przeznaczeniem na zakup sprzętu medyczne-
go dla Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Brodach 

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w 
dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - Re-
zerwy ogólne i celowe, § 4810 o kwotę  - 15.000 zł 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

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

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

jęcia. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy: J. Sa ekł
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UCHWAŁA Nr III/19/2004 
RADY GMINY W BRODACH 

 
z dnia 22 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. 
z 2002r Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 
984, Nr 214, poz. 1806) i art. 124 ust. 1 pkt. 1 i 2 
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach pu-
blicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15,  
poz. 148, zm. 2003r. Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz. 594, 
Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) 
- Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje: 
 

§ 1. W budżecie gminy na rok 2004 dokonuje 
się następujących zmian:  
w zakresie zadań własnych: 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych  

o kwotę  - 171.404 zł 
w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75816 - 
Wpływy do rozliczenia, § 0970 o kwotę - 113.290 zł 
w dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdział 
80101 - Szkoły podstawowe, § 2033 o kwotę  
  - 58.114 zł 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 
kwotę  - 252.466 zł 
w dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdział 
80101 - szkoły podstawowe, o kwotę - 242.025 zł 
§ 4210 o kwotę  - 4.441 zł 
§ 4213 o kwotę  - 3.216 zł 
§ 4270 o kwotę  - 179.470 zł 
z przeznaczeniem na: 
- przebudowę dachu na Szkole Podstawowej 

w Stykowie kwotę  - 64.200 zł 
- wymianę stolarki okiennej w Szkole Pod-

stawowej w Stykowie kwotę  - 49.900 zł 
- wymianę stolarki okiennej w Szkole Pod-

stawowej w Lubieni kwotę  - 46.807 zł 
- wymianę stolarki okiennej w Szkole Pod-

stawowej w Brodach kwotę  - 18.563 zł 
§ 4273 o kwotę  - 54.898 zł 
z przeznaczeniem na: 
- wymianę stolarki okiennej w Szkole Pod-

stawowej w Lubieni kwotę  - 33.895 zł 
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- wymianę stolarki okiennej w Szkole Pod-
stawowej w Brodach kwotę  - 21.003 zł 

w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi,  
§ 4270 o kwotę  - 10.441 zł 
z przeznaczeniem na wymianę stolarki okien-
nej w świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole 
Podstawowej w Brodach, 

3. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 - 
Oświata i wychowanie, 
o kwotę  - 81.062 zł 
rozdział 80101 - szkoły podstawowe, § 4270  
o kwotę  - 70.700 zł 

rozdział 80195 - pozostała działalność, § 4810  
o kwotę  - 10.362 zł 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

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

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

jęcia. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy: J. Sa ekł
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UCHWAŁA Nr III/20/2004 
RADY GMINY W BRODACH 

 

ł

z dnia 22 kwietnia 2004r. 
 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
zm. z 2002r Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;  
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) i art. 124 ust. 1 
pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finan-
sach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r.  
Nr 15, poz. 148, zm. 2003r. Nr 45 poz. 391, Nr 65, 
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611,  
Nr 189, poz. 1851) - Rada Gminy w Brodach 
uchwala co następuje: 

 
§ 1. W budżecie gminy na rok 2004 dokonuje 

się następujących zmian: 
w zakresie zadań własnych 
1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 

dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę  
  - 6.950 zł 
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 2580  
o kwotę  - 1.550 zł 

z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Oświa-
towego Nasza Szkoła w Lipiu na zakup stoli-
ków uczniowskich i map szkolnych, 
rozdział 80110 - Gimnazja, § 4270 o kwotę  
  - 5.400 zł 

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w 
dziale 801 - Oświata wychowanie, rozdział 80195 
- Pozostała działalność, § 4810 o kwotę  - 6.950 zł 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

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

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

jęcia. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy: J. Sa ek
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UCHWAŁA Nr III/21/2004 
RADY GMINY W BRODACH 

 
z dnia 22 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 

zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;  
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) i art. 124 ust. 1 
pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finan-
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sach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r.  
Nr 15, poz. 148, zm. 2003r. Nr 45 poz. 391, Nr 65, 
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611,  
Nr 189, poz. 1851) - Rada Gminy w Brodach 
uchwala co następuje: 
 

§ 1. W budżecie gminy na rok 2004 dokonuje 
się następujących zmian:  
w zakresie zadań własnych: 
1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 

dziale 801 - oświata i wychowanie, o kwotę  
  - 26.000 zł 
rozdział 80101 - szkoły podstawowe, o kwotę  
  - 20.000 zł 
w tym: 
§ 4210 o kwotę  - 3.500 zł 
§ 4260 o kwotę  - 14.000 zł 
§ 4280 o kwotę  - 500 zł  

§ 4300 o kwotę  - 2.000 zł 
rozdział 80110 - Gimnazja, § 4260 o kwotę  
  - 6.000 zł 

2. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 - 
Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły 
podstawowe, § 4010 o kwotę  - 26.000 zł 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy: J. Sa ekł
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UCHWAŁA Nr III/22/2004 
RADY GMINY W BRODACH 

 
z dnia 22 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 
2002r Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,  
poz. 984, Nr 214, poz. 1806) i art. 124 ust. 1 pkt. 1 i 2 
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach pu-
blicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15,  
poz. 148, zm. 2003r. Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz. 594, 
Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) 
- Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje: 

 
§ 1. W budżecie gminy na rok 2004 dokonuje 

się następujących zmian:  
w zakresie zadań własnych: 
1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych  

o kwotę  - 1.505.004 zł 
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanita-
cyjna wsi, § 6292 o kwotę  - 1.086.451 zł 
W dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 
60016 - drogi publiczne gminne, § 6292 o kwotę  
  - 418.553 zł 

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych  
o kwotę  - 1.001.637 zł 
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanita-
cyjna wsi, § 6291 o kwotę  - 604.233 zł 

W dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 
60016 - drogi publiczne gminne, § 6291 o kwotę  
  - 397.404 zł 

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych  
o kwotę  - 1.675.585 zł 
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanita-
cyjna wsi, o kwotę  - 1.249.981 zł 
§ 6050 o kwotę  - 163.530 zł 
§ 6052 o kwotę  - 1.086.451 zł 
z zadania inwestycyjnego pn. . Budowa kanali-
zacji sanitarnej w miejscowości Ruda - etap II 
W dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 
60016 - drogi publiczne gminne, o kwotę 
   - 425.604 zł 
§ 6050 o kwotę  - 7.051 zł 
§ 6052 o kwotę  - 418.553 zł 
z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi 
gminnej nr 1524010 Ruda Duża - Ruda Mała. 

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych  
o kwotę  - 1.008.688 zł 
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanita-
cyjna wsi, § 6051 o kwotę  - 604.233 zł 
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Ruda - etap II 
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W dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 
60016 - drogi publiczne gminne, o kwotę  
  - 404.455 zł 
§ 4300 o kwotę  - 7.051 zł 
§ 6051 o kwotę  - 397.404 zł 
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. 
Przebudowa drogi gminnej nr 1524010 Ruda 
Duża - Ruda Mała. 

5. Zmniejsza się przychody budżetu § 952 - Przy-
chody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym o kwotę  - 163.530 zł 

6. Upoważnia się Wójta Gminy Brody do zacią-
gania długu w kwocie  2.580.554 zł 

w celu realizacji planowanych kwot przycho-
dów budżetu. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

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

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

jęcia. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy: J. Sa ekł
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UCHWAŁA Nr III/23/2004 
RADY GMINY W BRODACH 

 

ł

z dnia 22 kwietnia 2004r. 
 

w sprawie określenia wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego 2004. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
zm. z 2002r Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;  
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) i art. 124 ust 1 
pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finan-
sach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r.  
Nr 15, poz. 148, zm. 2003r. Nr 45 poz. 391, Nr 65, 
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611,  
Nr 189, poz. 1851) - Rada Gminy w Brodach 
uchwala co następuje: 

 
§ 1. Po dokonanych zmianach w budżecie 

gminy na rok 2004 załącznik Nr 4 „Wydatki inwe-
stycyjne na okres roku budżetowego” do uchwały 

Nr I/4/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 lute-
go 2004r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 
rok 2004 otrzymuje brzmienie zgodnie z załączni-
kiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

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

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

jęcia. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy: J. Sa ek
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/23/2004  
Rady Gminy w Brodach 
z dnia 22 kwietnia 2004r. 

 
Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 

 
Źródła finansowania wydatków: 

Lp. Zadanie inwestycyjne 

Jednostka  
organizacyjna  

Realizująca  
zadanie 

dział Rozdział 

Łączne  
nakłady 

finansowe 
w roku  

budżetowym 

Dochody 
własne 

Dotacje Kredyty  
I pożyczki 

Środki  
z innych  
źródeł 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Ruda II etap 
Urząd Gminy 

w Brodach 
010 01010 814.787 - - 210.554 604.233 - 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej 
Brody - Krynki - Młynek 

Urząd Gminy  
w Brodach 

010 01010 1.527.748 567.748 - 960.000 - - 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w 
pozostałych miejscowościach 
gminy 

Urząd Gminy  
w Brodach 

010 01010 3.840.000 - - 960.000 2.880.000 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4 Opracowanie dokuentacyjne 

ka-nalizacji sanitarnej dla po-
zost. miejscowości gminy 

Urząd Gminy 
w Brodach 

010 01010 50.000 50.000 - - - - 

5. Wykup gruntów pod przepom-
pownię ścieków w Adamowie 

Urząd Gminy  
w Brodach 

010 01010 1.500 1.500 - - - - 

 Razem dział 010    6.234.035 619.248 - 2.130.554 3.484.233 - 
6. Budowa drogi Ruda Duża - 

Ruda Mała Nr 1524010 
Urząd Gminy  

w Brodach 
600 60016 529.872 132.468 - - 397.404 - 

7. Wykup gruntów pod drogę 
Młynek - Przymiarki 

Urząd Gminy  
w Brodach 

600 60016 1.000 1.000 - - -  

 Razem dział 600    530.872 133.468 - - 397.404 - 
8. Przygotowanie dokumentacyj-

ne budowy budynku admini-
stracyjnego Urzędu Gminy w 
Brodach 

Urząd Gminy  
w Brodach 

750 75023 50.000 50.000 - - - - 

9. Zakup komputerów i oprogra-
mowania 

Urząd Gminy  
w Brodach 

750 75023 20.000 20.000 - - - - 

 Razem dział 750    70.000 70.000 - - - - 
10. Budowa szkoły podstawowej w 

Dziurowie 
Urząd Gminy  

w Brodach 
801 80101 430.000 430.000 - - - - 

 Razem dział 801    430.000 430.000 - - - - 
11. Budowa sali korekcyjno kom-

pensacyjnej w Brodach 
Urząd Gminy  

w Brodach 
851 85154 30.000 30.000 - - - - 

12. Budowa boiska sportowego 
przy SP w Adamowie 

Urząd Gminy  
w Brodach 

851 85154 20.000 20.000 - - - - 

 Razem dział 851    50.000 50.000 - - - - 
13.. Przebudowa oświetlenia ulicz-

nego na terenie gminy 
Urząd Gminy  

w Brodach 
900 90015 450.000 - - 450.000 - - 

 Razem dział 900    450.000 - - 450.000 - - 
14. Zakup komputerów i oprogra-

mowania dla GOPS-u 
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej
w Brodach 

852 85212 4.000 - 4.000 - - - 

 Razem dział 852    4.000 - 4.000 - - - 
 Ogółem wydatki na inwestycje 

w roku budżetowym 2004 
   7.768.907 1.302.716 4.000 2.580.554 3.881.637 - 
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UCHWAŁA Nr III/29/2004 
RADY GMINY W BRODACH 

 

ł

 

z dnia 22 kwietnia 2004r. 
 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg pozostających  
w zarządzie Gminy Brody. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z 

dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia  
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2000r. nr 71, poz. 838 z późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy w Brodach uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Ustala się opłatę za zajęcie 1 m2 pasa 
drogowego dla dróg pozostających w zarządzie 
Gminy Brody według stawek i zasad określonych 
w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

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

 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i 
podania do publicznej wiadomości w sposób zwy-
czajowo przyjęty. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy: J. Sa ek
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Załącznik do uchwały Nr III/29/04 
Rady Gminy w Brodach  
z dnia 22 kwietnia 2004r. 

 

Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Brody. 
 

§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobiera-
nych przez Urząd Gminy w Brodach za zajęcie pa-
sa drogowego dróg gminnych, na cele nie związa-
ne z budową, przebudową, remontem, utrzyma-
niem i ochroną dróg, dotyczące: 
1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z po-
trzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego. 

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów 
budowlanych niezwiązanych z potrzebami za-
rządzania drogami lub potrzebami ruchu dro-
gowego oraz reklam, 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączno-
ści w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3. 

 
§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 

1) 
2) 

3) 

powierzchni jezdni pasa 
drogowego dróg gminnych, o których mowa § 1 
pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za 
każdy dzień zajęcia: 

przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości  - 1,50 zł 
przy zajęciu jezdni pow. 20 % do 50 szerokości  
  - 2,50 zł, 
przy zajęciu jezdni pow. 50 % do całkowitego 
zajęcia jezdni  - 4 zł. 

 
2. Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje 

się także do chodników, placów, zatok postojo-
wych i autobusowych, ścieżek rowerowych i cią-
gów pieszych, 

 
3. Do elementów pasa drogowego nie wy-

mienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za 
każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego (pobo-
cze) w wysokości 1,00 zł. 

 
4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krót-

szy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa 
drogowego prz ez 1 dzień. 

 

- 
- 

§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym 
mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne 
stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego 
drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy 
umieszczonego urządzenia: 
1) poza obszarem zabudowanym  - 7 zł 
2) w obszarze zabudowanym  - 14 zł. 
3) na drogowym obiekcie inżynierskim  - 50 zł. 
4) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych stosuję się stawki w wysokości 
50 % określonych w pkt. 1, 2 i 3. 

 
2. Roczne stawki opłat w wysokości określo-

nej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

 
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość 

rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonal-
nie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 
 

§ 4.1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowe-
go, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następu-
jące stawki opłat za 1 m2 powierzchni: 
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 

obiektu handlowego lub usługowego: 
poza terenem zabudowanym,  - 0,25 zł. 
w terenie zabudowanym  - 0,25 zł. 

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 
innych obiektów  - 0,25 zł. 

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miej-
sce parkingowe (koperty) - 0, 50 zł/ 1m2/dobę. 

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe sto-
iska handlowe 1,0 zł/1m2/dobę. 

 
2. Natomiast za każdy dzień umieszczenia w 

pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty 
w wysokości: 
1) za 1m2 powierzchni reklamy  - 1,00 zł 
2) za każdy następny (nawet niepełny) - dodat-

kowo  1,00 zł 
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UCHWAŁA Nr XI/88/04 
RADY GMINY W IMIELNIE 

 
z dnia 23 kwietnia 2004r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr X/76/04 Rady Gminy w Imielnie z dnia 12 marca 2004 roku 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2004 rok. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; 
zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558,  
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Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,  
poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148; zm. Nr 45,  
poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, 
poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004r. Nr 19,  
poz. 177) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr X/76/04 Rady Gminy w 
Imielnie z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2004 rok 
wprowadza się następujące zmiany: 
1. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy  
w wysokości 6.795.000 zł  
z tego: 
a) - wydatki bieżące 6.545.008 zł  

w tym: 
- 

- 
- 

- 

- 

- 

 

wynagrodzenia i pochodne od wyna-
grodzeń 3.565.430 zł  
dotacje 150.000 zł 
wydatki na obsługę długu jednostki 
40.000 zł 
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez jednostkę - 

b) - wydatki majątkowe 250.000 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2”. 

2. W § 5 uchyla się ust. 2. 
3. Dotychczasową treść § 9 oznacza się jako ust. 1 

i dodaje się ust. 2 brzmieniu:  

„2. Ustala się wydatki w kwocie 150.000 zł 
na zadania realizowane na podstawie porozu-
mień między jednostkami samorządu teryto-
rialnego”. 

4. W załączniku Nr 2 do uchwały w tabeli „Wy-
datki budżetu na 2004 rok” wprowadza się na-
stępujące zmiany: 
a). zmniejsza się wydatki na zadania własne: 

wydatki ogółem i wydatki majątkowe o 
kwotę 150.000 zł, 
w dziale 600 rozdz. 60014 drogi pu-
bliczne powiatowe, wydatki ogółem i 
wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł, 

b). zwiększa się wydatki na zadania wynikają-
ce z porozumień między jednostkami sa-
morządu terytorialnego, wydatki ogółem i 
wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł. 

5. Uchyla się załącznik Nr 4a. 
6. W załączniku Nr 4 uchyla się pkt. 1. 
 

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

 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i 
podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwy-
czajowo przyjęty.  
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: E. Miśkiewicz
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UCHWAŁA Nr 13/IV/2004 
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ 

 
z dnia 28 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) usta-

wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łącznej, zatwierdzonym uchwałą  
Nr 23/III/95 Rady Gminy w Łącznej z dnia 14 czerw-
ca 1995r. w § 4 dodaje się pkt 4 o treści: 
„4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej 

wykonuje zadania zlecone Gminie Łączna w za-
kresie świadczeń rodzinnych, określone ustawą z 
dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzin-
nych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.)”. 

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

 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy: J. Łukasik
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UCHWAŁA Nr XIV/59/2004 
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE 

 
z dnia 29 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie uchwalenia „Strategii Bezpieczeństwa Gminy Nowy Korczyn”. 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18  

ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, póz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Uchwala się „Strategię Bezpieczeństwa 

Gminy Nowy Korczyn” w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi 
Gminy. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem po-

wzięcia. 
 
§ 4. Uchwałą podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: T. Stecki
 

Załącznik do uchwały Nr XIV/59/2004  
Rady Gminy w Nowym Korczynie 
z dnia 29 kwietnia 2004r. 

 
Strategia Bezpieczeństwa dla Gmin: Nowy Korczyn - Solec Zdrój - Wiślica na 2004 rok 

 
Przesłanie 

 
Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego obywatelom jest konstytucyjnym obowiąz-
kiem państwa. Główną siłą powołaną do realizacji 
tego zadania jest Policja, która ma obowiązek 
współdziałania z władzami samorządowymi w 
zakresie tworzenia lokalnych strategii bezpieczeń-
stwa. Komisariat Policji w Nowym Korczynie ma-
jąc na uwadze poczucie odpowiedzialności za stan 
bezpieczeństwa obywateli zamieszkałych na tere-
nie gmin Nowy Korczyn, Solec Zdrój i Wiślica, po 
analizach rozpoczął od 2001r. realizację zadań z 
większym niż dotychczas udziałem partnerów po-
zapolicyjnych. 
Wśród swych sprzymierzeńców upatrujemy 
przede wszystkim samorządy terytorialne, władze 
samorządowe, instytucje powołane do ścigania 
sprawców przestępstw i wykroczeń, stowarzysze-
nia których celem jest ograniczenie patologii i po-
moc ofiarom przestępstw jak też każdą instytucję, 
organizację, wolontariat i mieszkańców, którym 
bliskie jest poczucie wspólnej odpowiedzialności 
za rozmiary patologii społecznych. 
Stało się rzeczą oczywistą, że w zapobieganiu 
przestępczości i innym patologiom muszą być 
podjęte działania skoordynowane. 
W celu zapobiegania rozwojowi zjawisk sprzyjają-
cych przestępczości, a przede wszystkim przez 

eliminowanie przyczyn jej powstawania na terenie 
gmin Nowy Korczyn, Solec Zdrój i Wiślica należy 
wdrożyć strategię bezpieczeństwa w celu organi-
zowania i koordynowania współdziałania Policji z 
Wójtami wymienionych gmin i służbami Im pod-
ległymi. 
Dlatego też w toku realizacji strategii bezpieczeń-
stwa przewidziano zadania dla służb Policji, ale też 
i służb samorządowych, których działania pośred-
nio lub bezpośrednio będziemy włączać w proces 
zapobiegania przestępczości i patologiom. 
Jednocześnie kreując wizerunek Policji w lokalnym 
środowisku staramy się o poparcie działań Komi-
sariatu Policji w Nowym Korczynie obejmującym 
swym działaniem teren gmin Nowy Korczyn, Solec 
Zdrój i Wiślica, które mają jeden nadrzędny cel - 
stworzenie wspólnego skoordynowanego frontu 
przeciwstawiającego się zjawiskom patologii i 
przestępczości. 
Osiągniemy to poprzez właściwą organizacje pracy 
oraz przy pomocy lokalnych samorządów - Urzę-
dów Gmin w Nowym Korczynie, Solcu Zdroju i 
Wiślicy oraz zaangażowaniu policjantów, służb 
podległych Panom Wójtom i podmiotów pozapoli-
cyjnych. 

 
Wójt Gminy w Nowym Korczynie: J. Gajda Komendant Powiatowy Policji  

w Busku Zdroju: L. Zieliński 
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I. Charakterystyka stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gmin Nowy Korczyn  
Solec Zdrój i Wiślica objętych działaniem Komisariatu Policji w Nowym Korczynie 

 
Od dłuższego czasu na terenie gmin Nowy Kor-
czyn, Solec Zdrój i Wiślica utrzymuje się podobna 
struktura przestępczości. Głównymi przestęp-
stwami są przestępstwa skierowane przeciwko 
mieniu, których wskaźnik oscyluje w granicach od 
30-40 % ogółu stwierdzonych przestępstw. W tej 
kategorii najwięcej jest kradzieży cudzej rzeczy i 
kradzieży z włamaniem. Zagrożenie odnotowuje 
się również w przestępstwach przeciwko rodzinie, 
przeciwko życiu i zdrowiu. Dają o sobie również 
znać nietrzeźwi użytkownicy dróg. W dalszym cią-
gu przestępczość dominuje na terenie miejscowo-
ści Nowy Korczyn, Solec Zdrój i Wiślica 
Stosunkowo niewielkie zagrożenie występuje w 
przestępczości z udziałem nieletnich niemniej jed-
nak obserwuje się niepokojące zjawiska dotykające 
środowiska nieletnich. 
Analizując zagrożenie przestępczością należy stwier-
dzić, że niepokojącym zjawiskiem jest dokonywanie 
kradzieży przez osoby narodowości cygańskiej, 
które wykorzystują naiwność osób i miejsce ich 
zamieszkania (domy oddalone od innych zabudo-
wań, osoby starsze samotnie mieszkające) 
Biorąc również pod uwagę tendencje ogólnokra-
jowe nie należy lekceważyć problematyki związa-
nej z narkomanią występującą głównie w okoli-
cach szkół i miejsc gromadzenia się młodzieży. 
Obserwuje się na terenie kraju przemieszczanie 
działalności grup przestępczych zajmujących się 
taką działalnością w rejony małych miast i miejsca 
odludne. 
Wobec spadku pozycji rodziny, nieprzestrzegania 
podstawowych norm moralnych, braku dostatecznej 
ilości miejsc spędzania czasu wolnego przez mło-
dzież i relatywizmu społecznego należy liczyć się ze 
wzrostem występujących patologii społecznych. 
Biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania i stan 
zagrożenia, przyjęto do realizacji następujące cele 
strategiczne: 
1. Przeciwdziałanie dokuczliwej przestępczości, 

zwłaszcza: 
- kradzieżom rzeczy cudzej, 
- kradzieżom z włamaniem, 
- rozbojom 
- bójkom i pobiciom. 

Realizacji temu celowi musi towarzyszyć 
zwiększona ilość patroli pieszych w miejscach 
skupiających największą ilość ludzi i najbar-
dziej zagrożonych. 

2. Ochrona dzieci i młodzieży, zwłaszcza przed: 
- alkoholizmem 
- narkomanią, 
- agresją 

 

Realizacji temu celowi muszką towarzy-
szyć działania profilaktyczne i represyjne ze 
strony Policji oraz działania wspomagające 
służb podległych pośrednio bądź bezpośrednio 
Panom Wójtom. 

3. Poprawa bezpieczeństwa na drogach 
Realizacji temu celowi muszą towarzyszyć 
działania profilaktyczne i represyjne ze strony 
Policji oraz działania w zakresie poprawy infra-
struktury drogowej na terenie gmin ze strony 
służb podległych Panom Wójtom i poparcia 
działań Policji w poprawie infrastruktury dro-
gowej dróg krajowych i wojewódzkich oraz 
powiatowych. 

Zadania związane z zapewnieniem bezpie-
czeństwa i porządku publicznego w 2003 roku na 
terenie gminy Nowy Korczyn, Solec Zdrój i Wiślica 
realizują policjanci Komisariatu Policji w Nowym 
Korczynie w ramach szeroko zakrojonej współpra-
cy z samorządami terytorialnymi, władzami samo-
rządowymi oraz instytucjami powołanymi do ści-
gania sprawców przestępstw i wykroczeń. 

Do sprawnego i efektywnego realizowania 
tych zadań pewien wkład wniosły też stowarzysze-
nia, których celem było ograniczenie patologii i 
niesienie pomocy ofiarom przestępstw jak również 
różne instytucje, organizacje, mieszkańcy gmin, 
których bliskie było i jest zawsze poczucie wspól-
nej odpowiedzialności za rozmiary patologii spo-
łecznej. 

Wszelkie podejmowane działania w celu za-
pobiegania przestępczości i innym patologiom 
były zawsze skoordynowane, a przyczyny zjawisk 
sprzyjających przestępczości były eliminowane. 

Dla prawidłowego przebiegu wszelkich po-
dejmowanych działań Policji, samorządów i władz 
gminnych w celu zapewnienia maksimum bezpie-
czeństwa mieszkańcom gminy Nowy Korczyn, 
Solec Zdrój i Wiślica opracowano wspólną strate-
gię bezpieczeństwa na lata 2003-2005 i zaczęto ją 
wdrażać w życie już od początku 2003 roku, a nad-
rzędnym jej celem organizowanie i koordynowanie 
współdziałania Policji z Wójtami wymienionych 
gmin i służbami podległymi jak również z samo-
rządami. 

Dlatego też w toku realizacji strategii bezpie-
czeństwa przewidziano oprócz szeroko zakrojo-
nych zadań dla służb Policji, służb samorządo-
wych, których działania pośrednio lub bezpośred-
nio są włączone w proces zapobiegania przestęp-
czości i patologiom społecznym. 

Realizacja zadań wynikających ze strategii 
bezpieczeństwa przez wszystkie współpracujące ze 
sobą służby w 2003 roku pozwoliła na utrzymanie  
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stanu bezpieczeństwa w poszczególnych gminach 
podległych Komisariatowi Policji w Nowym Kor-
czynie na dość dobrym poziomie, porównując to z 
innymi podobnymi rejonami działania Policji i 
gminami na terenie powiatu buskiego. 

Stan tego bezpieczeństwa przedstawia w 
dalszej części oceny strategii szczegółowa charak-
terystyka tej problematyki. 

 
Charakterystyka stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Nowy Korczyn,  
Solec Zdrój i Wiślica objętych działaniem Komisariatu Policji w Nowym Korczynie w 2003 roku 

 
W 2003 roku Komisariat Policji w Nowym 

Korczynie wszczął 241 postępowań przygoto-
wawczych, w których stwierdzono 223 czyny z, 
których wykryto 178 czynów osiągając ogólną 
wykrywalność 79,5 %, a w samej kategorii prze-
stępstw kryminalnych 71,4 %. W okresie analo-
gicznym 2002 roku wszczęto 248 postępowań 
przygotowawczych w, których stwierdzono 227 czy-
nów osiągając ogólną wykrywalność 79,3 %, a w 

samej kategorii przestępstw kryminalnych 71,8 %. 
W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłe-
go roku wszczęto 7 postępowań więcej co stanowi 
wzrost o 2,9 % oraz stwierdzono i odnotowano 
spadek przestępstw o 4, co stanowi spadek o 1,08 % 
oraz osiągnięto wzrost wykrywalności o 0,2 %. 
Szczegółowy stan przestępstw przedstawia poniż-
sza tabelka. 

 
Rodzaj przestępstwa Wszcz. 2003 stw. Wyk. % Wszcz. 2002 Stw. Wyk. % 

Zgwałcenie - - - - 1 1 1 100 
Kradzież cudz. rzecz 38 47 26 55,3 27 28 16 55,2 
Kradzież z włam. 27 28 7 25 35 37 17 43,6 
Rozbój i wym. 3 3 3 100 6 8 6 75 
Rozbój z bronią - 1 1 100 - - - - 
Uszczerbek na zdr. 3 9 9 100 8 9 9 100 
Bójka, pobicie 5 7 6 85,7 7 10 9 90 
Uszkodzenie rzeczy 12 5 4 66,7 14 6 1 16,7 
Krótkotrwały zab. poj 1 3 3 100 - - - - 
P-ko funk. publicz 1 - - - - 1 1 100 
P-ko narkomanii 1 - - - 2 1 1 100 
Oszustwo 1 - - - 3 3 2 66,7 
Fałszerstwo 2 3 3 100 4 6 5 83,3 
P-two drogowe 61 46 46 100 47 47 47 100 
Art. 178a par. 1,2 k.k. 45 43 43 100 47 47 47 100 
Razem o ch.krm. 169 160 115 71,4 163 160 117 71,8 
Ogółem przestępstw 241 223 178 79,5 248 227 184 79,4 

 
Analizowanym okresie bieżącego roku na tereniw 
działania Komisariatu Policji w Nowym Korczynie 
odnotowano następującą ilość przestępstw w po-
szczególnych gminach. 

K.P. Nowy Korczyn w 2003 odnotowano  
70 przestępstw, co w porównaniu z 2002 rokiem w, 
którym odnotowano 90 przestępstw, co stanowi 
spadek o 20 przestępstw. 

P.P. Solec Zdrój w 2003 stwierdzono 94 przes-
tępstw, co w porównaniu z 2002 rokiem gdzie od-

notowano 84 przestępstw, co stanowi wzrost o  
10 przestępstw. 

P.P. Wiślica w 2003 roku odnotowano 59 przes-
tępstw, co w porównaniu z 2002 rokiem gdzie odnoto-
wano 53 przestępstw stanowi wzrost o 6 przestępstw. 

Jeżeli chodzi o zagrożenie przestępczością 
kryminalną w pięciu podstawowych kategoriach 
na terenie poszczególnych gmin tj. Nowy Korczyn, 
Solec Zdrój i Wiślica to poniższa tabelka przedsta-
wia następująco: 

 
Nowy Korczyn Solec Zdrój Wiślica  

2002 2003 2003 2003 2002 2003 
Roboje, wymuszenia 2 2 1 0 2 1 
Kradzież cudzej rzecz 13 13 9 21 2 4 
Kradzież z włamaniem 13 6 15 8 8 13 
Bójka, pobicie 4 1 4 6 3 0 
Kradzież samochodu - - - - - - 
 32 22 29 35 15 18 

 

 
Reasumując powyższe zestawienie stwierdza 

się, że na terenie gm. Nowy Korczyn nastąpił spa-
dek o 20 przestępstw w 2003r. w porównaniu do 
analogicznego ubiegłego roku. Jeżeli chodzi o gmi-

nę Solec Zdrój to z kolei nastąpił wzrost w 2003 roku 
w ogólnej liczbie przestępstw o 10 w porównaniu do 
ubiegłego roku. Na terenie gm. .Wiślica również 
nastąpił w 2003r wzrost o 6 przestępstw w ogólnej 
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ilości w porównaniu do analogicznego roku ubiegłe-
go, co stanowi wzrost o 11,3 %. Na terenie poszcze-
gólnych gmin, jeżeli chodzi o pięć podstawowych 
kategorii przestępstw kryminalnych to na terenie 
gminy Nowy Korczyn w kategorii rozbój i wymu-
szeń zagrożenie utrzymało się na tym samym po-
ziomie, zanotowano dwa takie przestępstwa po-
dobni jak w roku 2002. Na terenie gminy Solec 
Zdrój nie zanotowano takiego przestępstwa, a na 
terenie gminy Wiślica odnotowano spadek o jedno 
takie przestępstwo. W roku 2002 zanotowano ich 
tylko dwa. W kategorii kradzieży cudzej rzeczy na 
terenie gminy Nowy Korczyn zagrożenie utrzymuje 
się na tym samym poziomie 13 do 13. Na terenie 
gminy Solec Zdrój tej kategorii przestępstw nastą-
pił gwałtowny wzrost tj. z 9 kradzieży w 2002r do 
21 kradzieży w 2003 roku. Również wzrost o poło-
wę nastąpił w tej kategorii na terenie gminy Wiśli-
ca z dwóch do czterech. W kategorii kradzieży z 
włamaniem na terenie gminy Nowy Korczyn odno-
towano spadek w 2003r z 13 włamań do 6, również 
spadek w tej kategorii nastąpił na terenie gminy 
Solec Zdrój tj. z 15 do 8. Nastąpił natomiast gwał-
towny czterech. W kategorii kradzieży z włama-
niem na terenie gminy Nowy Korczyn odnotowa-
no spadek w 2003r z 13 włamań do 6, również 
spadek w tej kategorii nastąpił na terenie gminy 
Solec Zdrój tj. z 15 do 8. Nastąpił natomiast gwał-
towny wzrost w kategorii kradzieży z włamaniem 
na terenie gminy Wiślica z 8 do 13 w 2003 roku.  
W kategorii bójek i pobić na terenie gminy Solec 
Zdrój nastąpił wzrost tej kategorii przestępstw z  
4 do 6, a na terenie gminy Wiślcia nie odnotowano 
w 2003 tego rodzaju przestępstw. Na gwałtowny 
wzrost w kategorii kradzieży cudzej rzeczy w 2003r 
na terenie gminy Solec Zdrój miały niewątpliwie 
zaistniałe kradzieże linek energetycznych i prze-
wodów telefonicznych. Jeżeli chodzi o włamania 
gwałtowny ich wzrost w 2003r na terenie gminy 
Wiślica to niewątpliwie na to miały włamania do 
domków letniskowych, domów niezamieszkałych i 

sklepów. Wzrost przestępczości w kategorii pobić 
na terenie gm. Solec Zdrój spowodowany był za-
grożeniem zaistnienia tych przestępstw w rejonie 
dyskotek w Solcu Zdroju. 

Na wzrost ilości zaistniałych przestępstw 
wpływ mogła mieć nie pełna obsada etatowa  
PP Wiślica i PP Solec Zdrój. Jednym z czynników 
mających wpływ na wzrost przestępczości w nie-
których kategoriach miało usytuowanie poszcze-
gólnych gmin tut. Komisariatu graniczące z woje-
wództwem małopolskim i położenie przy ruchli-
wych trasach oraz rozległość całego terenu. 

W chwili obecnej Komisariat Policji w No-
wym Korczynie pracuje już całym stanem osobo-
wym, gdyż uzupełniono obsady w Posterunku 
Policji w Wiślicy i Solcu Zdroju, co niewątpliwie 
wpłynie pozytywnie na dalszą realizację zadań 
służbowych i oczekiwane efekty Policji wynikają-
cych ze strategii bezpieczeństwa na kolejne łata. 

Reasumując powyższe tj. aktualny stan bez-
pieczeństwa na terenie działania KP w Nowym 
Korczynie i w poszczególnych gminach, osiągnięte 
w 2003 roku wysokie efekty policjantów w zapo-
bieganiu przestępczości i różnym patologiom spo-
łecznym we współdziałaniu z Wójtami gmin jak 
równie z samorządami oraz bardzo dobre wyniki 
wykrywcze całego Komisariatu Policji, należy po-
zytywnie ocenić dotychczasową współpracę władz 
gminnych, samorządów lokalnych z Komisariatem 
Policji w Nowym Korczynie. Dało się to zauważyć 
we wzajemnym zrozumieniu problemów codzien-
nych związanych z ciężką pracą i sytuacją mate-
rialną Policji, która miała niewątpliwie wpływ na 
właściwy tok realizacji zadań w ramach przyjętej 
strategii bezpieczeństwa, a ponadto poczucia 
wspólnej odpowiedzialności za stan bezpieczeń-
stwa na terenie poszczególnych gmin. W 2004 
roku w celu utrzymania i przyjętej wspólnej strate-
gii bezpieczeństwa i współdziałania w tej kwestii  
z Policją zrealizują następujące zadania: 

 
1. Realizacja celu - przeciwdziałanie dokuczliwej przestępczości 

 
Lp. Zamierzony cel Zadania - sposób realizacji Realizatorzy Termin Odpowiedzialny 

 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
Ograniczenie przestęp-
czości w kategorii skie-
rowanej przeciwko mie-
niu takich jak: 
- kradzieże rzeczy cudzej. 
- kradzieże z włamaniem 

1.1. Praca nad poprawą zabezpieczeń 
placówek, lokali, mieszkań, piwnic, 
altanek, lokali handlowych i gastro-
nomicznych - podnoszenie wiedzy 
wiktymologicznej społeczeństwa, 
- poprawa i doskonalenie prowa-

dzenia rozpoznania przez dzielni-
cowego w zakresie zabezpiecze-
nia obiektów w swoim rejonie,  

- stała informacja społeczeństwa o 
strukturze zagrożeń i wskazywanie 
sposobów zabezpieczenia i się 
obywatela przed przestępczością. 
Prowadzenie szkoleń grup szcze-
gólnego ryzyka, przekazywanie in-
formacji w mediach tj. gazety Sło-
wo Ludu, Echo Dnia Ponidzie..  

 
Właściciele sklepów, obiektów 
handlowych, przedsiębiorcy Urząd 
Gminy w Nowym Korczynie, Solcu 
Zdroju i Wiślicy, Redaktorzy Echa 
Dnia, Słowa Ludu, Ponidzia, 

 
Cały kwartał 
 
Systematycznie w czasie 
wykonywania czynności 
służbowych 
Systematycznie w czasie 
kontaktów ze społeczeń-
stwem, szkolenia organi-
zować raz w miesiącu, 
dążyć do ukazania się 
przynajmniej 1 artykułów 
prasowych w miesiącu 
Rocznie kolportować 100 
broszur, ulotek i mater. 
profilakt. 

Komendant KP i 
Kierownicy PP 
 
 
 
Dzielnicowi  
 
 
 
 
 
Dzielnicowi 
 
Dzielnicowi 
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  - kolportować materiały profilak-
tyczne wśród społeczeństwa o te-
matyce kradzieży kieszonkowych, 
zabezpieczeniu obiektów, prostych 
form zabezpieczenia się, 

- uświadamianie o sposobach i 
możliwościach uniknięcia włama-
nia i kradzieży w czasie spotkań ze 
społeczeństwem 

 
 
 
 
Dzielnicowi 
 
 
dzielnicowi  
 

  1.2. W ramach programu Bezpieczna 
Gmina kontynuować realizację pod-
programów: 
- Sąsiedzka czujność, Kuracjusz, 

Senior 
- Znakowanie przedmiotów warto-

ściowych, 
- Realizacji programów skupio-

nych w 6 głównych obszarach 
profilaktycznych 

 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor Uzdrowiska w Solcu Zdroju 
Proboszczowie Parafii Lokalni Biz-
nesmeni, Władze samorządowe, 
mieszkańcy lokalnych społeczności. 

 
 
 
 
 
 
 
 
każdy dzielnicowy wyko-
na nie mniej jak 5 spo-
tkań z mieszkańcami  
 
 
 
Wg. opracowanych odręb-
nych harmonogramów 

 
 
 
Komendant KP 
Kierownicy PP 
 
 
 
Cały stan KP 

  1.3. Dyslokować służby prewencyjne i 
operacyjne w rejony najbardziej za-
grożone na podstawie analizy stanu 
zagrożenia w zakresie struktury i 
geografii przestępczości tj: Solec 
Zdrój ul. 1-go Maja, park zdrojowy, 
okolice kąpieliska, Zborów, Kików 
- Nowy Korczyn rynek, park, 
- nabrzeża rzeki Nida i Wisła na 

odcinku Winiary-Parchocin 
- Strożyska, Piasek Wielki 

 
W zależności od zagrożenia poli-
cjanci KPP w Busku Zdroju 

Na podstawie codzien-
nej analizy. 

Komendant KP 
Kierownicy PP 

  1.4. Prowadzić wzmożone działania w dni 
targowe (poniedziałek Nowy Kor-
czyn, wtorek Solec Zdrój czwartek 
Wiśiica) celem przeciwdziałaniu kra-
dzieżom rzeczy cudzej i kradzieżom 
kieszonkowym oraz: 
- prowadzić szczegółowe kontrole 

samochodów ze sprawdzeniem 
legalności przewożonego ładunku, 
zwracać szczególną uwagę na po-
chodzenie towaru, legalność do-
kumentów pozwoleń na sprzedaż 

kontynuowanie patroli rajdujących i stoso-
wanie w czasie służby patrolowej krótko-
trwałych obserwacji z ukrycia obiektów 
zagrożonych na terenie działania KP 

- Doskonalić taktykę i technikę 
pełnienia służby patrolowej do-
stosowując ją do zapobiegania 
dokonania przestępstwa i gdy 
zaistnieje ujęcia sprawcy na go-
rącym uczynku przestępstwa. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W czasie służby nocnej 
 
 
 
Zgodnie z planem pro-
wadzić szkolenie poli-
cjantów, modyfikując go 
w zależności od potrzeb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały stan KP 
 
 
 
 
 
Przełożeni wszyst-
kich szczebli, 
 

  1.5. Doskonalenie pracy operacyjnej poli-
cjantów pionu prewencji poprzez: 
- zbierania maksymalnej ilości in-

formacji pozwalających na ty-
powanie sprawców przestępstw,  

- ścisłą współpracę pionu kryminal-
nego z pionem prewencji głównie 
dzielnicowymi w zakresie typowa-
nia sprawców przestępstw, 

 
 
 
 
Naczelnik Sekcji Kryminalnej KPP 
Busko Zdrój 

 
 
 
Komendant KP 
Kierownicy PP  
 
 
Wszyscy policjanci 

  - podniesienie poziomu zabezpie-
czenia miejsc zdarzeń przestęp-
czych pod kątem zdobycia jak naj-
większej ilości śladów przez pra-
cowników Sekcji KR - techników 

 

 
Okres realizacji strategii 
 
 
Praca ciągła 
 
 
W każdy poniedziałek
miesiąca wymiana infor-
macji, uwag i wniosków  

2. Utrzymanie korzystnej ten-
dencji w zakresie ograni-
czenia przestępczości zwią-
zanej z kradzieżami samo-
chodów. 

2.1. Zwiększenie poziomu czynności 
wykrywczych w sprawach kradzieży 
poprzez: 
- prowadzenie szczegółowej kon-

troli samochodów i identyfikacji 
numerów silnika i nadwozia z do-
kumentacją i bazą danych do-
stępną służbom policji, 

- Dokonywaniu kontroli w warszta-
tach samochodowych na terenie 
działania KP 

- prowadzenie ciągłego rozpoznania 
w zakresie miejsc przechowywania 
skradzionych samochodów i tzw. 
dziupli - miejsc ukrycia skradzio-
nych samochodów, 

Komendant KP Kierownicy PP 
Naczelnik Sekcji Kryminalnej, 
Firmy Ubezpieczeniowe, Wydział 
Komunikacji, społeczeństwo 
 

 
 
Ocena co kwartał 
 
 
Na każdej służbie 
 
Praca ciągła 
 
 
 
 
 
 
W systemie miesięcznym 
 

Komendant KP 
Kierownicy PP 
Policjanci ruchu 
drogowego i inni 
wykonujący kon-
trole drogowe 
 
 
Wszyscy policjanci 
 
 
 
Naczelnik Sekcji 
Kryminalnej 
Naczelnik Sekcji 
dochodzeniowej 
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  - analizowanie wszystkich przestępstw 
w kategorii kradzież samochodu i pły-
nące wnioski wykorzystywać w dyslo-
kacji służb patrolowych, 

- rozpoznawać nielegalnie funkcjonu-
jące warsztaty naprawy samocho-
dów na terenie Gmin Nowy Kor-
czyn, Solec Zdrój i Wiślica 

  
Raz na miesiąc. 
 
Bieżąca wymiana infor-
macji i doświadczeń. 
 

 

3. Ograniczenie bójek, pobić, 
chuligaństwa i wandali-
zmu oraz agresji wśród 
młodzieży 

1. Prowadzenie edukacji społecznej z 
wykorzystaniem środków masowego 
przekazu nagłaśniające stosowane 
względem sprawców środki zapobie-
gawcze i wysokość przewidzianych kar, 
- analizowanie przypadków wystą-

pienia tych p-stw i dyslokowanie 
służb patrolowych w miejsca zde-
cydowana reakcja służb policji na 
wszelkie przypadki zakłócenia ła-
du i porządku, 

Media, Sąd Rejonowy, Prokuratura 
Organizatorzy imprez masowych, 
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, 
Wójtowie 

Przynajmniej raz w mie-
siącu starać się zamiesz-
czać artykuły prasowe o 
charakterze edukacyjnym. 
Analiza w przypadku na-
silenia się takich prze-
stępstw 
 
 

 
Komendant KP  
Kierownicy PP 
 
Wszyscy policjanci 
 

  2. realizacja poprawy bezpieczeństwa w 
rejonie dyskotek i lokali gastrono-
micznych - wymaganie respektowa-
nia przepisów prawnych, analizowa-
nie zdarzeń, występowanie o cofnię-
cie koncesji na prowadzenie tego ty-
pu działalności i uzgadnianie form 
współpracy ze służbami ochrony 

 Ocena po każdej impre-
zie z wyciągnięciem 
wniosków do wykorzy-
stania w przyszłości 

 
 
Dzielnicowi 
 

  - zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi zapewnienie porządku w rejonie 
odbywających się na terenie imprez 
artystycznych, kulturalnych, sporto-
wych i rozrywkowych.  
Wymaganie spełnienia warunków 
bezpieczeństwa przez służby organi-
zatora, 

- widoczność Policji 
- Przeciwdziałanie chuligaństwu i 

wandalizmowi poprzez: 
- edukację społeczeństwa i ciążenie 

do wyrobienia poczucia odpowie-
dzialności za wspólne mienie, 

- wyprzedzające rozpoznawanie anta-
gonizmów pomiędzy poszczegól-
nymi miejscowościami na różnego 
rodzajach imprezach, dyskotekach 

  
 
 
Uzgodnienia w czasie 
spotkań -raz na kwartał 
 
 
 
 
Praca ciągła i długofalowa 
 
 
 
 
Ocena po każdej impre-
zie z wyciągnięciem 
wniosków do wykorzy-
stania w przyszłości 
 
Codzienne patrole 
 
W czasie każdej czyn-
ności z udziałem Policji 

 
 
 
Wszyscy Policjanci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komendant KP  
Kierownicy PP 
 

 

2. Realizacja celu - ochrona dzieci i młodzieży 
 

Lp. Zamierzony cel Zadania - sposób realizacji Realizatorzy Termin Odpowiedzialny 
1. Przeciwdziałanie, Alkoho-

lizmowi i narkomanii. 
1.1. Eliminowanie alkoholizmu i narkomanii 

wśród młodego pokolenia poprzez: 
- systematyczne monitorowanie i 

diagnozowanie występujących pa-
tologii wśród młodego pokolenia, 
lokalnych przyczyn, uwarunko-
wań, oraz uaktualnianie bazy 
danych o miejscach szczególnie 
zagrożonych na terenie gminy, 

 
 
Wójtowie Gmin oraz służby im 
podległe, Placówki oświatowe - 
pedagodzy szkolni i osoby odpo-
wiedzialne za proces wychowania, 
Poradnia psychologiczno-pedago-
giczna, Służba Zdrowia i poradnia 
odwykowa. 

 
 
 
W systemie miesięcz-
nym do 10 każdego 
miesiąca  
 
 
 

Komendant KP, 
Kierownicy PP, 
Wszyscy policjanci 
 
 
 
 
 
 

  - prowadzenie stałego rozpozna-
nia w szkołach, lokalach gastro-
nomicznych, miejscach grupo-
wania młodzieży w zakresie pro-
cederu narkotyzowania się i al-
koholizowania, tworzenie świe-
tlic i utrzymanie świetlicy śro-
dowiskowej w Brzostkowie, Sol-
cu Zdroju, Wiślicy 

- organizowanie imprez sportowych 
z udziałem młodzieży w postaci 
turniejów piłki nożnej, tenisa sto-
łowego i piłki siatkowej: 

- remont 4 świetlic wiejskich i wy-
posażenie ich w sprzęt sportowy 
na terenie gminy Wiślica 

- utworzenie kawiarenki interne-
towej dla młodzieży w piwnicach 
OSP Wiślica 

 W trakcie każdej czynno-
ści wykonywanej przez 
policjanta 
 
 
 
 
 
 
W ciągu całego kwartału 
- przynajmniej 1 kontrola 
w ciągu miesiąca 
 
 

Dzielnicowi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzielnicowi  
 
 
 
 
 
 
Komendant KP 
Kierownicy PP 
Dzielnicowi 
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  - zorganizowanie ligi gminnej w 
piłce siatkowej na terenie Wiślicy 

- zorganizowanie festynów w 
miesiącu maju na terenie Wiślicy 
i w miesiącu sierpniu „Kingona-
lia „w Nowym Korczynie 

- organizacja w miesiącu czerwcu 
2004r. Europejskich Dni Wiślicy 

- zorganizowanie Gminnego Cen-
trum Informacyjnego 

- zorganizowanie w miesiącu 
marcu wspólnie z GOK w Solcu 
Zdroju turnieju tenisa stołowego 

- zorganizowanie turnieju ligi gmin-
nej w piłkę nożną na stadionie GKS 
Żródło w Solcu Zdroju w okresie 
wakacji 

- zorganizowanie w miesiącu 
sierpniu wyścigu kolarskiego im. 
Imosy na ulicach Solca Zdroju 

- zorganizowanie w okresie waka-
cji biegów przełajowych na tere-
nie gminy Solec Zdrój 

- zakup książek przez UG Nowy 
Korczyn do biblioteki Publicznej 
w Nowym Korczynie 

- zorganizowanie konkursu wiedz 
pożarniczej z nagrodami ufundo-
wanymi przez UG Nowy Korczyn 

- zakup komputera do świetlicy 
szkolnej w Gimnazjum w No-
wym Korczynie 

- organizacja zawodów pożarni-
czych z nagrodami Wójta Gminy 
Nowy Korczyn 

- organizacja imprezy plenerowej So-
bótki czerwiec 2004 w ramach orga-
nizacji czasu wolnego młodzieży 

- organizacja przeglądu kapel i ze-
społów ludowych w ramach Bu-
skich Spotkań z Folklorem 

- wyposażenie świetlic szkolnych 
na terenie gminy Nowy Korczyn 
w stoły do pinponga 

- Sylwester pod gwiazdami na te-
renie Wiślicy i Solca Zdroju 

- prowadzenie działań kontrolnych 
w zakresie przestrzegania prze-
pisów Ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i w przypadku ujaw-
nienia nieletnich nietrzeźwych 
wszczynanie postępowań o roz-
pijanie małoletnich jak również 
występowanie o cofnięcie kon-
cesji na sprzedaż alkoholu 

  
 
Rozpoznanie możliwości
organizacyjnych Turnie-
jów piłki nożnej 
 
 
W ciągu całego roku - w
ciągu każdej służby 

Wszyscy policjanci 

  - kontynuowanie współpracy z samo-
rządami lokalnymi w celu pozyski-
wania środków na działalność profi-
laktyczną oraz udział przedstawicieli 
policji w gminnych komisjach roz-
wiązywania problemów alkoholo-
wych i wpływanie na kierunki prze-
ciwdziałania tej patologii, 

  
Współpraca na bieżąco w
ciągu roku 
Posiedzenia Komisji raz w
miesiącu Kontrole punktów
sprzedaży alkoholu przez
członków Komisji zgodnie z
odrębnymi planami. 

Komendant KP 
Kierownicy PP 
Dzielnicowi  
Wszyscy policjanci 
 

  - kontynuowanie nadzoru i opieki 
dzielnicowych nad rodzinami pa-
tologicznymi w których przeby-
wają nieletni, 

- Ścisła wymiana informacji po-
między pionami w KPP oraz lo-
kalnym samorządem w zakresie 
rozpoznawania patologii narko-
manii i alkoholizmu, 

- w każdym przypadku ujawnienia 
nagannego zachowania nieletniego 
informować rodziców, a przy dys-
funkcyjności rodziny Sąd Rodzinny i 
Nieletnich oraz Kuratorów. Utrzy-
mywać stały kontakt z pedagogami 
szkolnymi lub osobami odpowie-
dzialnymi za wychowanie w szkole. 

  
 
 
Praca ciągła - cały rok 
 
 
 
Codziennie w systemie
zmiennym zlecanie za-
dań doraźnych w dniach
zajęć szkolnych 
 
 
 
Praca ciągła 
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2. 

Przeciwdziałanie przemo-
cy w szkole i demoraliza-
cji nieletnich 

2.1. Realizacja programu profilaktyczne-
go Nastolatek, celem którego jest 
przeciwdziałanie demoralizacji nie-
letnich i koordynacja działań Policji i 
Szkoły. Wspólne patrole realizowane 
przez Przedstawcieli Policji Pedagoga 
Szkolnego, kontrola wagarowiczów i 
miejsc gdzie sprzedawany jest alko-
hol w pobliżu szkół, 

2.3. Inicjowanie rozwiązań skutkujących 
rozwojem prospołecznym zaintere-
sowań młodego pokolenia 

Pedagodzy Szkół Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej - pracownicy 
socjalni, Prokuratura, Sąd Wójtowie 

Raz na dwa tygodnie, 
lub w miarę możliwości 
częściej, wspólny patrol 
i kontrole w lokalach. 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 

Komendant KP  
Kierownicy PP 

  2.4. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy 
poprzez: 
- zdecydowaną reakcję policji na 

wszelkie przejawy chuligaństwa i 
zachowania niezgodne z obowią-
zującymi normami prawnymi, 

- prowadzeniu edukacji młodzieży 
w szkołach w zakresie odpowie-
dzialności prawnej za znęcanie i 
tzw. falę, wymuszenia rozbójni-
cze i przestępczość 

- poprawa rozpoznania operacyjne-
go w środowisku młodzieżowym 
w zakresie rozpoznawania wystę-
pujących negatywnych zjawisk, 

- dokładna analiza w zakresie po-
trzeb prowadzenia formy nadzo-
ru nad nieletnim w postaci arku-
sza nieletniego, 

- realizacja programu Niebieska 
Karta, właściwa rola dzielnico-
wego po powzięciu informacji o 
zjawisku przemocy, 

- zapewnienie pomocy ofiarom 
przestępstw współdziałanie w tym 
zakresie z Dyrekcja Państwowego 
Domu Dziecka w Winiarach oraz 
Ośrodkami Pomocy Społecznej, 

Urzędy, Gminy, Szkoły  
Cały rok 
 
W każdym wypadku 
wystąpienia 
 
 
w.g. odrębnego planu 
 
 
 
 
praca ciągła w ciągu roku 
 
 
 
Rozliczenie w systemie 
kwartalnym 
 
 
rozliczenie w systemie 
miesięcznym 
 
 
wg. potrzeb. 
 

Komendant KP  
Kierownicy PP  
Dzielnicowi 

 
3. Realizacja celu - poprawa bezpieczeństwa na drogach 

 
Lp Zamierzony cel Zadania - sposób realizacji Realizatorzy Termin Odpowiedzialny 
1. ograniczenie ilości zdarzeń 

drogowych tj. wypadków 
oraz kolizji, poprawa bez-
pieczeństwa pieszych. Eli-
minacja nietrzeźwych użyt-
kowników dróg. 
 

1.1. Opracowywać analizy stanu bezpieczeń-
stwa na drogach przebiegających przete-
ren działania KP i na tej podstawie dyslo-
kować służby patrolowe i ruchu drogo-
wego w miejsca szczególnie zagrożone tj.: 
- trasa na odcinku Nowy Korczyn - 

Piasek Wielki 
- Winiary-Ostrowce Swiniary 
- Zielonki-Magierów 
- rejony szkół w Solcu Zdroju, 

Zborowie, Ostrowcach, Nowym 
Korczynie, Wiślicy 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Bezpieczny Po-
wiat, Zarządy: Miasta i Gmin w 
Powiecie, Dyrekcje Szkół, Zarządy 
Dróg, Wójtowie 

 
W systemie kwartalnym 
 
 
 
 
 
 
Przynajmniej 3 spotka-
nia w miesiącu 

 
Komendant KP  
Kierownicy PP  
Urząd Gminy 
Solec Zdrój, 
Urząd Gminy 
Nowy Korczyn,  
Urząd Gminy 
Wiślica 

  1.2. Prowadzić działalność profilaktyczną 
poprzez: 
- spotkania i prelekcje z młodzieżą 

w szkołach, 
- kreowanie polityki medialnej w lo-

kalnych środkach masowego prze-
kazu w zakresie problematyki bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, 

  
 
 
 
 
Do końca I-go kwartału 
2003r. 
 

 

  - podjęcie prac organizacyjnych -
pozyskanie środków w celu zorga-
nizowania turniejów wiedzy o bez-
pieczeństwie ruchu drogowego, 

  
Cały kwartał 
 

 

  1.3. Poszerzenie ulicy Partyzantów w 
Solcu Zdroju na długości 1000 mb 
- wykonanie nowej nawierzchni 

na drodze Solec Zdrój Piasek 
Mały na długości 6000 m 

- wykonanie drogi w Strażniku na 
długości 1100 m 

- wykonanie drogi na ul. Leśnej w 
Solcu Zdroju na długości 700 m 

- wykonanie oświetlenia na ul. Le-
śnej w Solcu Zdroju oraz zalewu 
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  - wykonanie chodnika przy ul. 
Krakowskiej w Solcu Zdroju 

- wykonanie drogi Studniska Zbo-
rów na długości 400 m 

- budowa drogi na terenie Wiślicy 
na długości 6000 m 

- wykonanie chodnika w miejsco-
wości Goryslawice na długości 
500 m i oświetlenie uliczne 

- wykonanie oświetlenia ulicy 
Krakowskiej w Nowym Korczy-
nie 

- budowa nowych chodników na 
terenie Nowego Korczyna 

   

  1.4. Zwiększyć ilość służb przez poli-
cjantów ruchu drogowego w miej-
scach o największym zagrożeniu dro-
gowym, 

 Wg. składanych zapo-
trzebowań wsparcia siła-
mi KPP 

Z-ca N-ka Sekcji 
Prewencji i RD. 
 

  1.5. W okresie przerw w nauce szkolnej i 
okresie nasilonych wycieczek - ferie 
zimowe nasilić kontrole stanu tech-
nicznego pojazdów przewożących 
dzieci i młodzież, 

   
 
 
Komendant KP  
Kierownicy PP 

  1.6. Współdziałać z Generalną Dyrekcją 
Dróg, Wojewódzkich i Powiatowym 
Zarządem Dróg w zakresie opinio-
wania projektów i planów moderni-
zacji, rozbudowy. Sporządzać wystą-
pienia skutkujące poprawą bezpie-
czeństwa ruchu drogowego i zapo-
biegania dalszej degradacji dróg 

  
 
Praca ciągła 

 

  1.7. Aktywne realizowanie założeń akcji 
zarządzanych centralnie jak POMIAR, 
TRZEZWOSC, PIESZY oraz innych. 
Właściwe nadzorowanie ich przebie-
gu. W rozpoznaniu zagrożeń organi-
zowanie siłami KPP lokalnych akcji 
mających na celu eliminowanie za-
grożeń, 

  
 
 
 
Przynajmniej 1 akcja w 
kwartale 
 
 
Szkolenie w ciągu kwartału 
 
praca ciągła 

 
 
 
 

-II- 
 
 
 

-II- 
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UCHWAŁA Nr XIV/61/2004 
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE 

 
z dnia 30 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie przystąpienia Gminy Nowy Korczyn do opracowania „Planu rozwoju lokalnego”. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy z 

dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z później-
szymi zmianami) Rada Gminy Nowy Korczyn 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Wyraża zgodę na przystąpienie Gminy 

do opracowania Planu rozwoju lokalnego Gminy 
Nowy Korczyn. 

 

§ 2. Plan rozwoju lokalnego należy opraco-
wać do dnia 30.07.2004. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Nowy Korczyn. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni licząc od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: T. Stecki
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UCHWAŁA Nr XIV/63/2004 
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE 

 
z dnia 29 kwietnia 2004r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr XIII/58/2004 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 29 marca 2004r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998r. o finansach publicznych (Tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada 
Gminy uchwala co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XIII/58/2004 Rady Gminy 
w Nowym Korczynie z dnia 29 marca 2004r. w 
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok 
wprowadza się zmianę polegającą na tym, że w § 2 
pkt a - wydatki na obsługę długu jednostki kwotę 
280.000 zł. zastępuje się kwotą 221.500 zł.  
Skreśla się również zapis § 14 wyżej wymienionej 
uchwały. 

 
§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżeto-

wych o kwotę 58.500 zł. 
w tym: 
Dz. 757 Rozdz. 75702 § 8010 - 58.500 zł. obsługa 
długu publicznego 

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżeto-
wych o kwotę 58.500 zł. 
w tym: 
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4300 - 20.000 zł. bieżące 
utrzymanie dróg 
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 3020 - 10.500 zł. odpr. po-
śmiertna i inne wyd. osob. 
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4270 - 10.000 zł. usługi re-
mont. w budynku UG 
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4260 - 18.000 zł. koszty 
oświetlenia ulicznego 
 

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

 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i 
obowiązuje od 1 stycznia 2004r. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: T. Stecki 
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UCHWAŁA Nr 70/XI/04 
RADY GMINY W OLEŚNICY 

 
z dnia 19 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 

dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  
(Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 129 ustawy o finansach publicznych  
z dnia 26 listopada 1998r (Dz. U. Nr 15 poz. 148  
z 2003r z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w 
Oleśnicy uchwala co następuje: 

 
§ 1. W budżecie gminy na 2004r wprowadza 

się następujące zmiany: 
1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 43.303 zł w 

- Dz. 758 R 75801 § 2920 - 43.303 zł (część 
oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki 
samorządu terytorialnego) 

2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 4.000 zł w 
- Dz. 852 R 85212 § 6310 - 4.000 zł (świad-

czenia rodzinne, dotacje na zakupy inwe-
stycyjne). 

 
§ 2.1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 

43.303 zł w: 
- Dz. 801 R 80101 § 4110  - 20.000 zł 

§ 4120  - 3.710 zł 
§ 4270  - 4.823 zł 

- Dz. 801 R 80110 § 4010  - 4.770 zł 
§ 4210  - 10.000 zł 
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2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 4.000 zł w: 
- Dz. 852 R 85212 § 6060  - 4.000 zł  

(zakup komputera i oprogramowania na orga-
nizację stanowiska pracy w zakresie świadczeń 
rodzinnych). 

 
§ 3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w: 

- Dz. 600 R 60016 § 4270  - 78.000 zł 
(remont dróg gminnych) 

- Dz. 754 R 75412 § 2570  - 11.000 zł 
(dotacje na utrzymanie jednostek OSP) 

- Dz. 754 R 75412 § 4270  - 15.000 zł 
(remont instalacji co w OSP Oleśnica) 

- Dz. 851 R 85154 § 4300  - 34.991 zł 
- Dz. 851 R 85154 § 6060  - 9.000 zł 

(przeciwdziałanie alkoholizmowi) 
Źródłem pokrycia niedoboru w budżecie gminy 
jest nadwyżka budżetowa za 2003r oraz wolne 
środki w kwocie 147.991 zł. 
 

§ 4. Dokonuje się przeniesienia planu wydat-
ków z rezerwy budżetowej przez: 
- zmniejsza się wydatki w Dz. 758 - Różne rozlicze-

nia, R 75818 - rezerwy § 4810 o kwotę 40.000 zł 
- zwiększa się wydatki w Dz. 801 - Oświata i Wy-

chowanie, R 80101 § 4270 o kwotę 40.000 zł  
z przeznaczeniem na remont budynku Szkoły 
Podstawowej w Pieczonogach (wymiana sto-
larki i remont elewacji). 

 
§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków 

budżetu gminy na 2004r zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

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

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

Przewodniczący Rady Gminy: K. Ratusznik 
 
Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr 70/XI/04 
Rady Gminy w Oleśnicy 
z dnia 19 kwietnia 2004r. 

 
1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w  
 

Dział Rozdział Paragraf Kwota 
801 80101 4010 10.000 
801 80101 4040 6.500 
801 80101 4120 1.290 
801 80101 4240 250 
801 80110 4040 3.500 
801 80110 4110 1.000 
801 80110 4240 6.000 
801 80110 4260 7.856 
801 80110 4300 13.500 

 Razem Dz. 801  49.896 
854 85401 3020 114 
854 85401 4110 1.924 

 Razem Dz. 854  2.038 
 Ogółem  51.934 

 
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w 
 

Dział Rozdział Paragraf Kwota 
801 80101 3020 5.290 
801 80101 4260 4.000 
801 80101 4300 6.500 
801 80101 6050  250 
801 80101 6060 2.000 
801 80110 4270 21.856 
801 80110 6060 10.000 

 Razem Dz. 801  49.896 
854 85401 4010  1.740 
854 85401 4040  135 
854 85401 4120  49 
854 85401 4440  114 

 Razem Dz. 854  2.038 
 Ogółem  51.934 
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UCHWAŁA Nr 73/XII/04 
RADY GMINY W SMYKOWIE 

 

z dnia 16 kwietnia 2004r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium. 
 

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003r., Nr 80, poz. 
717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 136. ust. 2 ustawy 
z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz 148, Nr 45, poz. 391,  
Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, 
Nr 189, poz. 1851 i z 2004r. Nr 19, poz. 177) uchwa-
la się co następuje: 

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gmi-
ny Smyków za 2003 rok. 
Przyjęte sprawozdanie roczne z wykonania budże-
tu gminy za 2003 rok stanowi załącznik do niniej-
szej uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia. 

 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: M. Milcarz
 

Załącznik do uchwały Nr 73/XII/04 
Rady Gminy w Smykowie 
z dnia 16 kwietnia 2004r. 
 

Sprawozdanie roczne 
z wykonania budżetu gminy za 2003 rok 

 

Budżet Gminy w Smykowie na rok 2003 po 
stanie dochodów został uchwalony w kwocie 
4.568.450 zł.  
Na dzień 31.12.2003 roku plan dochodów wynosi 
5.534.189 zł, wzrósł o kwotę 965.739 zł, 
z tego: 
1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rzą-

dowej § 201  31.225 zł 
w tym: 
- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 

KBW  17.265 
- wyprawka szkolna - oświata  2.842 
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 

GOPS  - 5.200 
- wypłata zasiłków GOPS  25.089 
- wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyj-

nych i wychow. GOPS  - 9.227 
- wyprawka szkolna - GOPS  3.150 
- refundacja kosztów oświetlenia ulic  - 2.694 

2. Dotacja na zadania własne § 203,633  21.231 zł 
w tym: 
- odpis na ZFŚS, dla nauczycieli emeryto-

wanych i rencistów  1.853 
- restrukturyzacja zatrudnienia - SPZOZ- 

Smyków  3.958 
- dożywianie dzieci w szkołach  15.420 

3. Zwiększenie subwencji oświatowej  9.312 zł 
4. Zwiększenie subwencji rekompensującej z 

tytułu zwolnień ustawowych w podatku 
rolnym i leśnym  20.009 zł 

5. Zmniejszenie subwencji podstawowej  - 260 zł 

6. Zwiększenie pozostałych dochodów budżeto-
wych 884.222 zł 
Razem zwiększenia w ciągu roku  965.739 zł 

Wykonanie dochodów za rok 2003 wynosi 5.509.877 zł 
co stanowi 99,6 % realizacji, w tym: 
- dochody własne (w stosunku do uzyskanych 

dochodów ogółem)  - 37,0 % 
- plan  2.061.122 
- wykonanie  2.037.908 

98,9 % 
- dotacje celowe (w stosunku do uzyskanych 

dochodów ogółem)  - 9,9 % 
- plan  545.764 
- wykonanie  544.666 

99,8 % 
- subwencje ogółem (w stosunku do uzyskanych 

dochodów ogółem)  - 53,1% 
- plan  2.927.303 
- wykonanie  2.927.303 

100 %  
z tego:  
Wykonanie dochodów własnych według źródeł 
przedstawia się następująco: 
- podatek opłacany w formie karty podatko-

wej § 035 
- plan  900 
- wykonanie  1.306 

145,1 % 
- podatek od nieruchomości § 031 

- plan  282.700 
- wykonanie  282.511 

99,9 % 
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- podatek rolny § 032 
- plan  35.500  
- wykonanie  35.250 

99,3 % 
- podatek leśny § 033 

- plan  48.200 
- wykonanie  48.276 

100,2 % 
- podatek od środków transportowych § 034 

- plan  40.250 
- wykonanie  40.581 

100,8 % 
- podatek od spadków i darowizn § 036 

- plan  5.850 
- wykonanie  6.091 

104,1 % 
- podatek od czynności cywilnoprawnych § 050 

- plan  14.800  
- wykonanie  19.542 

132 % 
- wpływy z opłaty skarbowej § 041 

- plan  9.000 
- wykonanie  8.922 

99,1 % 
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu § 048 
- plan  60.599 
- wykonanie 60.599 

100 % 
- podatek dochodowy od osób fizycznych  

§ 001 
- plan  200.000  
- wykonanie  202.136 

101,1 % 
- podatek dochodowy od osób prawnych  

§ 002 
- plan  3.500 
- wykonanie  5.407 

154,5 % 
- pozostałe dochody § 629, 045, 069, 091, 

092, 097 
- plan  1.046.273 
- wykonanie  1.031.946 

98,6 %  
w tym:  
wykonanie pozostałych dochodów z § 629 
- udział mieszkańców z tytułu budowy 

wodociągu dla m-ści Miedzierza, Wólka 
Smolana, Kawęczyn, Rozgół, Maty-
niów-Piaski - 164.600 zł 

- środki pozyskane MENiS - Warszawa 
na budowę sali gimnastycznej w Mie-
dzierzy  - 696.000 zł 

- środki pozyskane z ARiMR „SAPARD” 
na modernizację drogi gminnej Traw-
niki-Piaski Królewieckie  - 131.830 zł 

- dochody z majątku gminy § 075, 083, 084 
- plan  313.550 
- wykonanie  295.341 

94,2 %  
w tym: 
- wykonanie dochodów z majątku gminy 

z § 084 - wpływy ze sprzedaży wyro-
bów i składników majątkowych wynosi  
  56.632 zł. 
Dokonano sprzedaży działek rolnych  
Nr 407, 448, 866/1, 899 o ogólnej pow. 
2,89 ha położone w m-ści Królewiec, 
zakupu dokonał Pan Zygmunt Łącki 
zam. Warszawa, na kwotę 12.100 zł. 
oraz dokonano sprzedaży budynku 
„Dom Nauczyciela” w Przyłogach wraz 
z działką na łączną kwotę 44.532 zł., za-
kupu dokonali najemcy lokalu. 

Wykonanie dotacji celowych przedstawia się na-
stępująco: 
- dotacje na zadania z zakresu administracji rzą-

dowej § 201 
- plan  516.743 
- wykonanie  516.309 

99,9 % 
- dotacje na zadania realizowane na podstawie 

porozumień §202 
- plan  4.000 
- wykonanie  4.000 

100 % 
- dotacja na zadania własne § 203 

- plan  25.021 
- wykonanie   24.357 

97,3 % 
Wykonanie subwencji przedstawia się następująco: 
- subwencja oświatowa § 292 

- plan  1.644.832 
- wykonanie  1.644.832 

100 % 
- subwencja podstawowa § 292 

- plan  1.128.069 
- wykonanie 1.128.069 

100 % 
- subwencja rekompensująca § 292 

- plan  154.402 
- wykonanie 154.402 

100 % 
Wykonanie dochodów według działów, roz-

działów i paragrafów zawiera Zał. Nr 1 - Plan i Wy-
konanie Dochodów Budżetu Gminy za 2003 rok. 
Jak wynika z załączonego zestawienia realizacja 
dochodów kształtuje się na poziomie 100 % lub 
powyżej. 
Jedynie niższy wskaźnik realizacji wykonanych 
dochodów nastąpił w § 083 - Wpływy z usług, w  
rozdziale 75023 - Urzędy Gmin w wysokości 69,9 %,  
zaplanowany dochód z tytułu wprowadzonych 
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zmian w planie miejscowym wsi Kozów nie zreali-
zowany został do końca roku 2003 /należność ure-
gulowana została w styczniu 2004r./ 

Stan zaległości na dzień 31.12.2003 (zgodnie 
ze spr. Rb- 27S oraz wg spr. Rb-N) wynosi 34.453 zł, 
z tego: 

 
- zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych § 031 16 
- zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych § 031 18.949 
- zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych § 032 2.328 
- zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych § 033 3.556 
- zaległość w podatku od środków transp. od osób fizycznych § 034 1.360 
- zaległość z wpływów z karty podatkowej § 035 2.173 
- zaległość za dostarczanie energii cieplnej § 083 4.599 
- zaległość za pobór wody z urządzeń wodociągowych § 083 1.373 
- zaległość z tytułu zużycia energii elektrycznej § 083 99 
 Razem zaległości  34.453 zł 
 
Urząd Gminy wystawił dla zalegających upomnie-
nia i tytuły wykonawcze. 
Na znaczny wzrost zaległości w w/w podatkach ma 
wpływ nieuregulowany stan prawny gruntów, 

przez co gmina nie ma możliwości ściągnięcia 
należności. 

 
Stan nadpłat na 31.12.2003r. wynosi 1960 zł, z tego:   
- nadpłata w podatku leśnym od osób prawnych § 033 - 3 
- nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych § 031 - 1.454 
- nadpłata w podatku rolnym od osób fizycznych § 032 - 170 
- nadpłata w podatku leśnym od osób fizycznych § 033 - 19 
- nadpłata w podatku od czynności cywilno-prawnych § 050 - 159 
- nadpłata za zużycie energii elektrycznej § 083 - 149 
- nadpłata z wpływów karty podatkowej § 035 - 6 
 Razem nadpłaty 1.960 zł. 
 
W roku 2003 udzielono ulg na sumę 18.472 zł, a 
skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 
cały rok wyniosły 166.541 zł. 

Roczne stawki ulg i zwolnień ustawowych w 
podatku rolnym i leśnym stanowiły 18.684 zł, z 
tego tytułu gmina otrzymuje środki z Ministerstwa 
Finansów w dwóch ratach, w terminie do 15 paź-
dziernika roku podatkowego oraz do 31 maja roku 
następnego po roku podatkowym. 

Plan Budżetu Gminy w Smykowie po stanie 
wydatków na dzień 31.12.2003r. wynosi 5.695.945 zł, 
jest wyższy od planu dochodów ustalonych na 
dzień 31.12.2003r. o kwotę rozdysponowanych 
wolnych środków na rachunku bankowym w wy-
sokości 161.756 zł. 
Wykonanie wydatków za rok 2003 wynosi 
5.639.305 zł, co stanowi 99,0 % realizacji,  
z tego:  
1. Wydatki bieżące 

- plan  3.320.277 
- wykonanie  3.264.415 

98,3 %  
w tym:  
Wykonanie wydatków bieżących za 2003r. 
przedstawia się następująco: 
- wynagrodzenia pracowników § 4010, 4040 

- plan  1.631.756 
- wykonanie  1.627.552  
 99,7 % 

- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120 
- plan  356.530 
- wykonanie  346.559 

97,2 % 
- dotacje § 2560, 2620 

- plan 32.464  
- wykonanie  31.800 

98,0 %  
w tym: wykonanie dotacji 
- dotacja przekazana na dożywianie dzieci w 

szkołach  28.506  
w tym: 
- środki własne Urzędu Gminy  - 13.086 
- dotacja celowa z Wydz. Finansowego 

Urzędu Świętokrzyskiego  - 15.420 
- dotacje przekazane dla SPZOZ w Smyko-

wie  3.294 
- pozostałe wydatki 

- plan  1.299.527 
- wykonanie  1.258.504 

96,8 %  
2. Wydatki majątkowe § 6050, 6060 

- plan  2.375.668 
- wykonanie  2.374.890 

100 %  
Wykonanie wydatków majątkowych przedsta-
wia się następująco: 
- budowa wodociągów wiejskich 

- plan  689.389 
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- wykonanie  689.389 
100 % 

- opracowanie koncepcji kanalizacji ścieko-
wej 
- plan  9.836 
- wykonanie  9.836 

100 % 
- budowa dróg gminnych 

- plan  283.592 
- wykonanie  282.852 

99,7 % 
- remont remizy OSP Kozów 

- plan  23.600 
- wykonanie   23.562 

99,8 % 
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej i Gimnazjum w Miedzierzy  
- plan  1.329.769  
- wykonanie  1.329.769 

100 % 
- zagospodarowanie terenu przy Szkole 

Podstawowej w Królewcu 
- plan  34.120 
- wykonanie  34.120 

100 % 
- zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb 

Urzędu Gminy 
- plan  5.362 
- wykonanie  5.362 

100 % 
Szczegółową strukturę finansową wykonanych za-
dań inwestycyjnych i remontowych zamieszcza 
Zał. Nr 3. 

Wykonanie planu wydatków ogółem za rok 
2003 według działów, rozdziałów i paragrafów 
zawiera Zał. Nr 2 - Plan i Wykonanie Wydatków 
Budżetu Gminy za 2003 rok. 

Jak wynika z załączonego zestawienia wy-
konanie wydatków w poszczególnych działach 
stanowi 100 % lub poniżej, nie stwierdza się prze-
kroczeń planowanych wielkości wydatków budże-
towych. 

Budżet Gminy na dzień 31.12.2003r za-
mknięty został nadwyżką budżetową w kwocie 
32.328 zł, wyliczoną w następujący sposób: 
- zrealizowane dochody za 2003 rok stanowią 

kwotę  5.509.877 zł 

- minus - zrealizowane wydatki za 2003 rok sta-
nowią kwotę  5.639.305 zł 

Niedobór  - 129.428 
Źródłem pokrycia niedoboru z roku 2003 w kwocie 
- 129.428 stanowi nadwyżka budżetu z lat ubie-
głych w kwocie 161.756 zł. (według konta 960 bu-
dżetu). 

Nadwyżkę budżetową na dzień 31.12.2003r. 
ustala się w następujący sposób: 
- nadwyżka z lat ubiegłych  161.756 zł. 
- minus niedobór z roku 2003  129.428 zł.  
Nadwyżka budżetowa na 31.12.2003r.  32.328 zł. 
Środek specjalny 
Realizacja planu finansowego środka specjalnego 
kształtowała się w następujący sposób:  
- planowane przychody rachunku specjalnego 

p.t Dożywianie dzieci w szkołach, ustalone zo-
stały na kwotę 40.000 zł., natomiast wpływy 
środków na rachunek specjalny ustalone zosta-
ły w kwocie 58.033 zł., które w całości rozdy-
sponowane zostały na dożywianie dzieci i 
młodzieży w szkołach. 

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 
Stan konta Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska na dzień 31.12.2003 wynosi 5.668 zł z 
tego ustala się: 
- stan konta na 1.01.2003 wynosi  2.380 zł. 
- wpływ środków w okresie sprawozdawczym  

  5.358 zł. 
- wydatek z konta  2.070 zł. 
(na zakup kosiarki celem utrzymania terenów zie-
lonych przy stacjach wodociągowych). 

Środki zgromadzone na wyodrębnionym ra-
chunku bankowym przekazywane są przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. 

Z przedstawionej informacji wynika, iż reali-
zacja wydatków budżetowych ogółem w wysoko-
ści 5.639.305 zł. stanowiąca 99,0 % planu wydat-
ków wskazuje na prawidłowy przebieg w relacji ze 
stroną dochodową budżetu. 

Na uwagę zasługuje wysoki wskaźnik 44,1 % 
wykonanych zadań inwestycyjnych i remonto-
wych, co stanowi kwotę 2.486.356 zł. 
Nie stwierdza się zobowiązań wymagalnych, a 
wobec ustalonych należności zastosowana została 
procedura ściągnięcia należności dla Gminy. 

 

Załączniki do sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy za 2003 rok 

 
Załącznik Nr 1 

 

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2003 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie %  
Wykon. 

010   Rolnictwo i łowiectwo  192.250 177.710 92,4 
 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 181.500 164.600 90,7 
  629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. 181.500 164.600  



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 101  4850  Poz. 1452  
 

 01095  Pozostała działalność 10.750 13.110 122,0 
  069 Wpływy z różnych opłat 100 36  
  097 Wpływy z różnych dochodów 10.650 13.074  

020   Leśnictwo  1.000 1.474 147,5 
 02001  Gospodarka leśna 1.000 1.474  
  075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 1.000 1.474  

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 123.168 121.843 98,9 
 40001  Dostarczanie ciepła 50.200 51.540 102,7 
  083 Wpływy z usług 50.200 51.540  
 40002  Dostarczanie wody 46.150 42.638 92,4 
  083 Wpływy z usług 46.000 42.560  
  091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150 78  
 40003  Dostarczanie energii elektrycznej 26.818 27.665 103,2 
  083 Wpływy z usług 26.818 27.665  

630   Turystyka 63.350 63.351 100,0 
 63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63.350 63.351  
  075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 2.020 2.051  

  083 Wpływy z usług 61.280 61.286  
  091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 14  

700   Gospodarka mieszkaniowa  84.382 84.912 100,6 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 84.382 84.912  
  075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 27.700 28.207  

  084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 56.632 56.632  
  091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 73  

710   Działalność usługowa 4.000 4.000 100,00 
 71035  Cmentarze 4.000 4.000  
  202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej 4.000 4.000  

750   Administracja publiczna 91.330 73.974 81,0 
 7501  Urzędy Wojewódzkie 33.680 33.680 100,0 
  201 Dotacje celowe utrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie ustawami 33.680 33.680  

 75023  Urzędy Gmin 57.650 40.294 69,9 
  045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 6.500 6.609  
  069 Wpływy z różnych opłat 10.000 9.848  
  083 Wpływy z usług 40.800 23.734  
  091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 3  
  097 Wpływy z różnych dochodów 300 100  

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro-
ny prawa oraz sądownictwa 

17.788 17.788 100,0 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 523 523 100,0 
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie ustawami 523 523  

 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 17.265 17.265  
  201 Dotacje celowe 17.265 17.265  

600   Transport i łączność 131.830 131.830 100,0 
 60016  Drogi publiczne gminne 131.830 131.830  
  629 Środki na dofinansowane własnych inwestycji gmin, powiatów, 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 131.830 131.830  
756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno-

stek nie posiadających osobowości prawnej 
703.599 712.219 101,2 

 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 950 1.306 137,5 
  035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 

formie karty podatkowej 900 1.306  
  091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 0  
 75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób praw-
nych i innych jednostek organizacyjnych 243.050 242.843 99,9 

  031 Podatek od nieruchomości 199.700 199.684 100,0 
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  032 Podatek rolny 1.500 953 63,5 
  033 Podatek leśny 33.800 33.655 99,6 
  034 Podatek od środków transportowych 4.200 4.190 99,8 
  050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3.800 4.326 113,8 
  091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 35  
 75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i 

darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 
opłat lokalnych od osób fizycznych 186.000 190.905 102,6 

  031 Podatek od nieruchomości 83.000 82.827 99,8 
  032 Podatek rolny 34.000 34.297 100,9 
  033 Podatek leśny 14.400 14.621 101,5 
  034 Podatek od środków transportowych 36.050 36.391 101,0 
  036 Podatek od spadków i darowizn 5.850 6.091 104,1 
  050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 11.000 15.216 138,3 
  069 Wpływy z różnych opłat 300 58  
  091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.400 1.404  
 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 70.099 69.622 99,3 
  041 Wpływy z opłaty skarbowej 9.000 8.922 99,1 
  048 Wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60.599 60.599 100,0 
  091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 101  
 75621  Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa 203.500 207.543 102,0 
  001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 200.000 202.136 101,1 
  002 Podatek dochodowy osób prawnych 3.500 5.407 15,6 

758   Różne rozliczenia 2.934.096 2.935.386 100,0 
 75801   1.644.832 1.644.832 100,0 
  292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.644.832 1.644.832  
 75802  Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 1.128.069 1.128.069 100,0 
  292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.128.069 1.128.069  
 75805  Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 154.402 154.402 100,0 
  292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 154.402 154.402  
 75814  Różne rozliczenia finansowe 6.793 8.083 119,0 
  092 Pozostałe odsetki 6.793 8.083  

801   Oświata i wychowanie 8.485 8.485 100,0 
 80101  Szkoły podstawowe 2.842 2.842 100,0 
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie ustawami 2.842 2.842 

 

 80195  Pozostała działalność 5.643 5.643 100,0 
  203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła-

snych zadań bieżących gmin 
5.643 5.643  

851   Ochrona zdrowia 3.958 3.294 83,2 
 85121  Lecznictwo ambulatoryjne 3.958 3.294  
  203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła-

snych zadań bieżących gmin 
3.958 3.294  

853   Opieka społeczna 411.161 410.127 99,8 
 85313  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
11.037 10.644 96,4 

  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleco-
nych gminie ustawami 

11.037 10.644  

 85314  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 302.599 302.599 100,0 
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie ustawami 

302.599 302.599  

 85316  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 13.495 13.454 99,7 
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie ustawami 

13.495 13.454  

 85319  Ośrodki pomocy społecznej 64.860 64.860 100,0 
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie ustawami 

64.860 64.860  

  083 Wpływy z usług 600 0  
 85395  Pozostała działalność 18.570 18.570 100,0 
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakres administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie ustawami 

3.150 3.150  

  203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła-
snych zadań bieżących gmin 

15.420 15.420  
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900   Gospodarka komunalna i ochronna środowiska 67.792 67.484 99,6 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 67.292 67.292 100,0 
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie ustawami 

67.292 67.292  

 90095  Pozostała działalność 500 192 38,5 
  083 Wpływy z usług 500 192  

926   Kultura fizyczna i sport 696.000 696.000 100,0 
 92601  Obiekty sportowe 696.000 696.000  
  629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 
696.000 696.000  

   Ogółem 5.534.189 5.509.877 99,6 

 
Załącznik Nr 2 

 
Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2003 rok 

 
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie  % Wykon. 
010   Rolnictwo i łowiectwo 729.753 707.963 97,0 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 729.053 707.264 97,0 
  4530 Podatek od towarów i usług 29.828 8.039 27,0 
   - Wodociąg grupowy Miedzierza, II etap Miedzierza, Wólka Smo-

lona, Rozgół, Kawęczyn 
15.368 8.039  

   - Modernizacja stacji wodociągowej z przyłączeniem studni Nr 2 w 
Przyłogach 

9.051 -  

   - Opracowanie projektu budowlanego wodociągu Świnków - Cisownik 3.245 -  
   - Opracowanie koncepcji kanalizacji ściekowej 2.164 -  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 699.225 699.225 100 
   - Wodociąg grupowy „Miedzierza”, II etap Miedzierza, Wólka 

Smolana, Rozgół, Kawęczyn 
554.969 554.969  

   - Modernizacja stacji wodociągowej z przyłączeniem studni nr 2 w 
Przyłogach 

119.670 119.670  

   - Opracowanie projektu budowlanego wodociągu Świnków - Cisownik 14.750 14.750  
   - Opracowanie koncepcji kanalizacji ściekowej 9.836 9.836  
 01030  Izby rolnicze 700 699 99,4 
  2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 

wpływów z podatku rolnego 
700 699  

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 150.933 147.007 97,4 
 40001  Dostarczanie ciepła 33.035 31.540 95,5 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.910 11.910  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.765 1.765  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.300 2.299  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 600 506  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.920 10.913  
  4260 Zakup energii 500 295  
  4300 Zakup usług pozostałych 500 120  
  4440 Odpisy na ZFŚS 1.540 1.299  
  4530 Podatek od towarów i usług 3.000 2.433  
 40002  Dostarczanie wody 117.898 115.467 97,9 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21.800 21.393  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.460 1.457  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.750 3.732  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 900 529  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.650 2.645  
  4260 Zakup energii 29.897 29.717  
  4270 Zakup usług remontowych 4.000 3.930  
  4300 Zakup usług pozostałych 41.000 39.675  
  4440 Odpisy na ZFŚS 791 791  
  4530 Podatek od towarów i usług 11.650 11.598  

600   Transport i Łączność 291.796 290.672 99,6 
 60016  Drogi publiczne gminne 291.796 290.672 99,6 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000 5.997  
  4300 Zakup usług pozostałych 2.204 1.823  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi 

gminnej Trawniki - Piaski Królewieckie 
283.592 
176.920 

282.852 
176.920 

 

   - Modernizacja drogi transportu rolnego Świnków - Folwark 54.000 53.260  
   - Opracowanie dok. drogi gminnej Królewiec - Zastawie odc. 900 m. 8.500 8.500  
   - Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej drogi transportu 

rolnego Pokoradz 27.512 27.512 
 

   - Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej dr. Piaski Królewieckie 16.660 16.660  
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630   Turystyka 10.672 9.853 92,3 

 63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10.672 9.853 92,3 
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 200 164  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 24 23  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.630 1.324  
  4260 Zakup energii 2.996 2.660  
  4300 Zakup usług pozostałych 4.500 4.360  
  4530 Podatek od towarów i usług 1.322 1.322  

710   Działalność usługowa 7.300 7.300 100 
 71035  Pozostała działalność 7.300 7.300 100 
  4270 Zakup usług remontowych 7.300 7.300  

750   Administracja publiczna 852.534 844.444 99,1 
 75011  Urzędy Wojewódzkie 33.680 33.680 100 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27.990 27.990  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.004 5.004  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 686 686  
 75022  Rady Gmin 42.950 42.745 99,5 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 41.500 41.380  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 615  
  4300 Zakup usług pozostałych 750 750  
 75023  Urzędy Gmin 752.821 746.050 99,1 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 480.000 479.129  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 36.043 36.043  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 81.500 77.920  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 12.700 12.524  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28.500 27.524  
  4260 Zakup energii 24.898 24.344  
  4270 Zakup usług remontowych 54 53  
  4300 Zakup usług pozostałych 53.525 53.470  
  4410 Podróże służbowe krajowe 9.138 8.790  
  4430 Różne opłaty i składki 3.042 3.042  
  4440 Odpisy na ZFŚS 16.885 16.885  
  4530 Podatek od towarów i usług 1.000 790  
  4580 Pozostałe odsetki 174 174  
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 5.362 5.362  
 75047  Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 23.083 21.969 95,2 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.687 4.355  
  4110 Ubezpieczenia społeczne 620 619  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 93 93  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.783 2.155  
  4300 Zakup usług pozostałych 14.900 14.747  

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro-
ny prawa oraz sądownictwa 17.788 17.788 100 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 523 523 100 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 435 435  
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 78 78  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10  
 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 17.265 17.265 100 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11.201 11.201  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 618 618  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 88 88  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 583 583  
  4300 Zakup usług pozostałych 4.701 4.701  
  4410 Podróże służbowe krajowe 74 74  

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 64.000 61.316 95,8 
 75412  Ochotnicze straże pożarne 64.000 61.316 95,8 
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.020 771  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 140 109  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.740 19.917  
  4260 Zakup energii 1.112 1.112  
  4270 Zakup usług remontowych 450 450  
  4300 Zakup usług pozostałych 10.156 8.778  
  4410 Podróże służbowe krajowe 82 71  
  4430 Różne opłaty i składki 6.500 6.429  
  4530 Podatek od towarów i usług 200 117  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

Remont remizy OSP Kozów 
23.600 23.562  

801   Oświata i wychowanie 2.884.748 2.870.626 99,5 
 80101  Szkoły podstawowe  

w tym: 966.756 959.820 99,4 
   Szkoła Podstawowa w Królewcu 494.888 491.548 99,3 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 29.200 28.762  
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  3110 Świadczenia społeczne 1.946 1.946  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 292.900 292.894  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.272 22.272  
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 62.000 59.898  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 8.500 8.420  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34.614 34.382  
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 850 800  
  4260 Zakup energii 5.000 4.932  
  4270 Zakup usług remontowych 1.380 1.380  
  4300 Zakup usług pozostałych 13.554 13.464  
  4410 Podróże służbowe krajowe 500 472  
  4430 Różne opłaty i składki 3.600 3.354  
  4440 Odpisy na ZFŚS 18.572 18.572  
   Szkoła Podstawowa w Miedzierzy 471.868 468.272 99,2 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 28.100 27.877  
  3110 Świadczenia społeczne 897 897  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 296.157 295.303  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.086 19.086  
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 55.800 54.827  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 8.100 7.930  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22.118 21.903  
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.300 1.219  
  4260 Zakup energii 17.000 16.718  
  4270 Zakup usług remontowych 589 589  
  4300 Zakup usług pozostałych 5.500 4.736  
  4410 Podróże służbowe krajowe 400 367  
  4430 Różne opłaty i składki 505 504  
  4440 Odpisy na ZFŚS 16.316 16.316  
 80104  Przedszkola przy szkołach podstawowych 93.141 90.675 97,4 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.200 6.074  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62.600 61.259  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.030 6.029  
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11.500 10.879  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.000 1.713  
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600 510  
  4440 Odpisy na ZFŚS 4.211 4.211  
 80110  Gimnazja 1.770.408 1.767.139 99,8 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 27.000 26.867  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 265.073 265.072  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.576 17.576  
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 53.000 52.317  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 7.600 7.515  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27.009 26.584  
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 900 898  
  4260 Zakup energii 17.796 17.287  
  4270 Zakup usług remontowych 1.000 689  
  4300 Zakup usług pozostałych 6.500 5.790  
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.100 736  
  4430 Różne opłaty i składki 924 878  
  4440 Odpisy na ZFŚS 15.161 15.161  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
w Miedzierzy 

1.329.769 1.329.769  

 80113  Dowożenie uczniów do szkół 48.800 47.349 97,0 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.800 11.137  
  4300 Zakup usług pozostałych 35.000 34.633  
  4430 Różne opłaty i składki 2.000 1.579  
 80195  Pozostała działalność 5.643 5.643 100 
  4440 Odpisy na ZFŚS 5.643 5.643  

851   Ochrona zdrowia 69.807 69.116 99,0 
 85121  Lecznictwo ambulatoryjne 9.208 8.517 92,5 
  2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej 3.958 3.294 
 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 2.982  
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000 2000  
  4530 Podatek od towarów i usług 250 241  
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60.599 60.599 100 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.484 4.484  
  3110 Świadczenia społeczne 9.550 9.550  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.258 8.258  
  4300 Zakup usług pozostałych 4.167 4.167  
  4410 Podróże służbowe krajowe 20 20  
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  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Królewcu 

34.120 34.120  

853   Opieka społeczna 434.850 432.620 99,5 
 85313  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11.037 10.644 96,4 
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 11.037 10.644  
 85314  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 313.453 311.727 99,5 
  3110 Świadczenia społeczne: 289.511 287.785  
   - zadania zlecone 278.657 278.657  
   - zadania własne 10.854 9.128  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23.942 23.942  
 85316  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 13.495 13.454 99,7 
  3110 Świadczenia społeczne 13.495 13.454  
 85319  Ośrodki pomocy społecznej 64.860 64.860 100 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37.189 37.189  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.550 2.550  
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6.812 6.812  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 966 966  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.831 2.831  
  4260 Zakup energii 579 579  
  4300 Zakup usług pozostałych 9.563 9.563  
  4410 Podróże służbowe krajowe 518 518  
  4430 Różne opłaty i składki 2.499 2.499  
  4440 Odpisy na ZFŚS 1.353 1.353  
 85328  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 349 279 79,7 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 270 233  
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 73 40  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 6 6  
 85395  Pozostała działalność 31.656 31.656 100 
  2620 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora 

finansów publicznych 28.506 28.506 
 

  3110 Świadczenia społeczne 3.150 3.150  
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 144.838 144.831 100 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 138.438 138.431 100 
  4260 Zakup energii 102.635 102.635  
  4270 Zakup usług remontowych 35.503 35.503  
  4300 Zakup usług pozostałych 300 293  
 90095  Pozostała działalność 6.400 6.400 100 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.400 6.400  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35.426 34.277 96,8 
 92116  Biblioteki 35.426 34.277 96,8 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.500 25.824  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.150 2.143  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.200 4.835  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 700 686  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 113  
  4440 Odpisy na ZFŚS 676 676  

926   Kultura fizyczna i sport 1.500 1.492 99,5 
 92695  Pozostała działalność 1.500 1.492 99,5 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500 1.492  
   Ogółem 5.695.945 5.639.305 99,0 

 
Załącznik Nr 3 

 
Zestawienie wydatków inwestycyjnych i remontowych za 2003 rok 

 

Dział Nazwa Poniesione wydatki  
2003 rok 

010 Rolnictwo i Łowiectwo 707.264 
 Wodociąg grupowy Miedzierza, II etap Miedzierza, Wólka Smolana, Rozgół, Kawęczyn  

w tym finansowanie: 
563.008 

 - udział mieszkańców                   164.600 zł. 
- środki własne Urzędu Gminy    398.408 zł. 

 

 Modernizacja stacji wodociągowej z przyłączeniem studni Nr 2 w Przyłogach 119.670 
 - środki własne  
 Opracowanie projektu budowlanego wodociągu Świnków - Cisownik  14.750 
 - środki własne  
 Opracowanie koncepcji kanalizacji ściekowej 9.836 
 - środki własne  
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600 Transport i Łączność 305.672 
 Modernizacja drogi gminnej Trawniki - Piaski Królewieckie odł. 1.380 mb  

w tym finansowanie: 
176.920 

 - środki ARiMR - „SAPARD”    - 131.830 zł.   
 - środki Urzędu Gminny             - 45.090 zł.  
 Modernizacja dr. transp. roln. Świnków-Folwark o dł. 650 mb  

w tym finansowanie: 
68.260 

 - środki Urzędu Marszałkowskiego z Wydz. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - refundacja  
                                                   - 15.000 zł. 

- środki Urzędu Gminy               - 53.260 zł. 

 

 Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej drogi gminnej Piaski Królewieckie o dł. 280 mb 16.660 
 Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej drogi transportu rolnego Pokoradz o dł. 340 mb  

- środki własne 
27.512 

 Opracowanie dokumentacji drogi gminnej Królewiec - Zastawie odc. 914 mb 8.500 
 Wykonane remonty na drogach gminnych, budowa przepustów, zakup znaków drogowych, utrzyma-

nie zimowe dróg. 
 

7.820 
 Ogółem finansowanie dróg:  

- dotacje celowe                                146.830 zł.  - 48 %  
- wysokość subwencji drogowej      134.393 zł.  - 44 %  
- środki własne Urzędu Gminy           24.449 zł.  -   8 % 

 

   Razem: 305. 672 zł.  
710 Działalność usługowa 7.300 

 Ułożenie chodnika z kostki brukowej wibroprasowanej, w ilości 107,1 m2 przy pomniku nagrobnym - kwate-
rze pomordowanych mieszkańców Królewca i Adamowa na Cmentarzu Parafialnym w Miedzierzy 
w tym finansowanie:  
- dotacja z Wydziału Finansowego Urzędu Świętokrzyskiego  4.000 zł.  
- środki własne Urzędu Gminy                                                    3.300 zł. 

 
 

7.300 

750 Administracja publiczna 8.400 
 Zakup sprzętu komputerowego oraz pozostałych środków trwałych dla potrzeb wyposażenia Urzędu Gminy  

- środki własne 
8.400 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 37.368 
 Wykonanie remontu remizy OSP Kozów  

Wykonane remonty OSP Przyłogi  
w tym:  
- remont remizy                                                                                                      - 1.360 zł.  
- wykonanie instalacji systemu selektywnego włączania syreny alarmowej    - 1.320 zł.  
Zakup mundurów, czapek, hełmów i obuwia 

23.562 
2.680 

 
 
 

11.126 
801 Oświata i wychowanie 1.379.649 
 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Miedzierzy  

w tym finansowane: 
- dotacja z MENiS W-wa             696.000  
- środki własne Urzędu Gminy   633.769  
Łączne nakłady poniesione na oddaną do użytkowania inwestycję sali gimnastycznej z zapleczem 
technicznym, pomieszczeniem do rehabilitacji oraz z urządzeniami infrastruktury technicznej (place, 
drogi, chodniki, tereny zieleni) wynoszą 2.362.500 zł. 

1.329.769 

 Wykonane remonty w szkołach  
w tym:  
S.P. Królewiec                 - 11. 140 zł.  
S.P. Miedzierza                   - 1.740 zł.  
Gimnazjum w Miedzierzy  - 2.880 zł.  
- na zagospodarowanie terenu przy S.P. w Królewcu,  

ze środków G.P.P i R.P.A. 

15.760  
 
 
 
 

34.120 

851 Ochrona zdrowia 5.200 
 Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Przyłogach  

Montaż systemu alarmowego w Ośrodku Zdrowia w Przyłogach  
- środki własne 

3.200 
2.000 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35.503 
 Dobudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Urzędu Gminy  35.503 
 Przyłogi - Znajoma 

Piaski Królewieckie 
Trawniki 
Cisownik 
Wólka Smolana 
Adamów 
Matyniów - Piaski 
Przyłogi 

- zabudowa 
- zabudowa 
- zabudowa 
- zabudowa 
- zabudowa 
- zabudowa 
- zabudowa 
- zabudowa 

10 szt. 
2 szt. 

18 szt. 
24 szt. 
10 szt. 

5 szt. 
2 szt. 
1 szt. 

opraw  
opraw  
opraw  
opraw  
opraw  
opraw  
opraw  
opraw 

 

 Ogółem: 2.486.356  
44,1 % 

poniesionych  
wydatków ogółem 

 z tego; źródła finansowania ogółem:  
- dotacje na inwestycje                 846.830 - 34 %  
- pozostałe środki                       1.639.526 - 66 % 

            2.486.356 - 100 % 
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ZARZĄDZENIE Nr 9/2004 
WÓJTA GMINY W BRODACH 

 
z dnia 18 marca 2004r. 

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004. 

 
w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę  
  - 20.683 zł 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. Z 2001r. nr 142, poz. 1591 zm. z 2002r nr 23, 
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 214, 
poz. 1806) i art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia  
26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, zm. 2003r. 
Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874,  
Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) - Wójt Gminy 
w Brodach postanawia co następuje: 

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego, § 6310 o kwotę  
  - 4.000 zł 
rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia społeczne, § 2010  
o kwotę  - 16.683 zł 
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie 
ulic, placów i dróg, § 2010 o kwotę  - 45.584 zł 

 
§ 1. W budżecie gminy na rok 2003 dokonuje 

się następujących zmian:  6. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w 
dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - 
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowaw-
cze, § 2010 o kwotę - 16.683 zł 

w zakresie zadań własnych: 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych  

o kwotę  - 23.838 zł 
7. Zwiększa się plan wydatków budżetowych  

o kwotę  - 66.267 zł 
w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 
80110 - Gimnazja, § 2033 o kwotę  - 1.847 zł 

w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę  
  - 20.683 zł 

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowaw-
cza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne, § 2033  
o kwotę  - 21.991 zł rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpie-
czenia społecznego, § 6060 o kwotę  - 4.000 zł 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych  
o kwotę  - 32.833 zł 

rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia społeczne, § 3110  
o kwotę  - 16.683 zł 

w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75802 
- Część podstawowa subwencji ogólnej dla 
gmin, § 2940 o kwotę  - 1.995 zł 

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie 
ulic, placów i dróg, o kwotę  - 45.584 zł 

w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 
80110 - Gimnazja, § 4213 o kwotę  - 1.847 zł 
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 
- Domy pomocy społecznej i § 3110 o kwotę  
  - 7.000 zł 

w tym § 4260 o kwotę - 39.300 zł  
§ 4270 o kwotę  - 6.284 zł 

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w 
dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - 
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowaw-
cze, § 3110 o kwotę  - 16.683 zł 

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowaw-
cza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne, § 4273  
o kwotę  - 21.991 zł 

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych  
o kwotę  - 8.995 zł  

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzy-
skiego. 

w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 
- Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 o kwotę  
  - 1.995 zł 

 w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 
- Pozostała działalność, § 3110 o kwotę  - 7.000 zł § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. w zakresie zadań zleconych 
 

 

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych  
o kwotę  - 66.267 zł Wójt Gminy: A. Śliwa

 
 



 
  4858    
 



 
  4859    
 



 
  4860    
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Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,  

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 
tel. 0 (prefix) 41 3421807, 3421249 

 
 

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3000 zł.  
Nr konta Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. O/Kielce, Nr 25 10600076-0000320000163506 

Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm 
 
 

Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 210 w godzinach pracy Urzędu 

 
 

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2004r. 
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