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Poz. 2198 i 2199

2198
ROZPORZĄDZENIE Nr 13/2006
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 26 lipca 2006r.
w sprawie uznania za pomnik przyrody
3/ uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4/ dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej
lub rybackiej;
5/ umieszczania tablic reklamowych.

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880 i z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za pomnik przyrody dąb szypułkowy o wymiarach: pierśnica 1,09 m, wysokość
ok. 25 m, w wieku ok. 150 lat, rosnący na działce 240,
obręb Oblekoń, gm. Pacanów.

§ 3. Pomnik przyrody ustanawia się w celu
ochrony i zabezpieczenia ok. 150-letniego drzewa,
charakteryzującego się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi oraz wyróżniającego się w otoczeniu.

§ 2. W stosunku do pomnika przyrody, o którym
mowa w § 1 zabrania się:
1/ mszczenia, uszkadzania obiektu;
2/ wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

§ 4. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Wojewoda Świętokrzyski: G. Banaś

2199
ROZPORZĄDZENIE Nr 14/2006
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 26 lipca 2006r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody
Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880/Dz. U. Nr 92, poz. 880 i z 2005r.
Nr 113, poz. 954) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pn.
„Ewelinów”, zwany dalej „Rezerwatem”, obszar
lasu o powierzchni 14,89 ha, obejmujący wydzielenia 26 d, f, Leśnictwa Lasocin, obrębu leśnego
Oleszno, Nadleśnictwa Włoszczowa - według planu urządzania lasu na lata 2005.01.01 do 2014.12.31,
położony w gminie Łopuszno, powiat kielecki.

§ 2. Rezerwat tworzy się celem ochrony
rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych.
§ 3. Określa się rodzaj, typ i podtyp Rezerwatu:
1/ rodzaj - leśny;
2/ typ - fitocenotyczny;
3/ podtyp - zbiorowisk leśnych.
§ 4. Nadzór nad Rezerwatem sprawuje wojewódzki konserwator przyrody.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Wojewoda Świętokrzyski: G. Banaś
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2200
UCHWAŁA Nr XXXVI/369/2006
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 13 czerwca 2006r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i art. 57
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 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, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
z 2004r. Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz.
1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165 i art. 184
ust 1 pkt 1, 2, 3, 7 i 9 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 169 poz. 1420 i Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 45
poz. 319) uchwala się co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Busko-Zdrój na 2006
rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę
1.653.629,w tym:
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 200.000,Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
200.000,§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
200.000,Dział 750 - Administracja publiczna
8.819,Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 5.000,§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 5.000,Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie 2.000,§ 2710 - wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
2.000,Rozdział 75095 - Pozostała działalność 1.819,§ 2705 - środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł 1.819,Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
1.298.648,Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1.185.000,§ 0310 - podatek od nieruchomości
35.000,-

§ 0390 - wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej
1.150.000,Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 113.648,§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych
113.648,Dział 801 - Oświata i wychowanie
15.820,Rozdział 80110 - Gimnazja
15.820,§ 2705 - środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł 15.820,(Comenius)
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
130.342,Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
130.342,§ 1510 - Różnice kursowe
130.342,2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę
1.149.734,w tym:
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
1.100.000,Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1.100.000,§ 0440 - wpływy z opłaty miejscowej
1.100.000,Dział 758 - Różne rozliczenia
49.734,Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
49.734,§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa
49.734,3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
1.072.915,w tym:
Dział 600 - Transport i łączność
334.256,Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 334.256,-
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§ 4270 - zakup usług remontowych
74.256,§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
260.000,- projekt ul. Reymonta i Ogrodowej 40.000,- ul. Stawowa od Wojska Polskiego do Objazdowej
150.000,- droga w Słabkowicach
70.000, Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 30.000,Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
30.000,§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
30.000,Dział 750 - Administracja publiczna
63.819,Rozdział 75023 - Urzędy gmin
60.000,§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup programu komputerowego)
60.000,Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
2.000,§ 4300 - zakup usług pozostałych
2.000,Rozdział 75095 - Pozostała działalność 1.819,§ 4300 - zakup usług pozostałych
1.819,Dział 801 - Oświata i wychowanie
57.740,Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 41.920,§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
5.700,§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
1.000,§ 4120 - składki na fundusz pracy
220,§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
35.000,- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mikułowicach
Rozdział 80110 - Gimnazja
15.820,§ 4215 - zakup materiałów i wyposażenia
5.820,§ 4305 - zakup usług pozostałych
10.000,Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
562.100,Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 302.265,§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów
budżetowych
302.265,(dotacja dla MGZK na zakup specjalistycznego
samochodu asenizacyjnego)
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach
250.820,§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów
budżetowych
250.820,(dotacja dla MGZK na zakup samojezdnej zamiatarki ulicznej)

Poz. 2200
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
9.015,§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
9.015,(oświetlenia w ul. Konopnickiej)

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
25.000,Rozdział 92695 - Pozostała działalność 25.000,§ 4270 - zakup usług remontowych
25.000,(remont dolnej płyty stadionu)
4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę
15.935,w tym:
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
6.920,Rozdział 85401 - świetlice szkolne
6.920,§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
6.920,Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
9.015,Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg
9.015,§ 4260 - zakup energii
9.015,5. Źródłem sfinansowania zwiększonych wydatków jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w wysokości 553.085 zł.
6. W zakresie działu 900 w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
zmienia się treść zapisu: - „projekt modernizacji oczyszczalni ścieków”
na zapis:
-„aktualizacja koncepcji kanalizacji sanitarnej w
Gminie Busko-Zdrój”§ 2. Kwotę wymienioną w § 5 ust. 1 i ust. 2
lit. a uchwały nr XXXII/331/2005 z dnia 29 XII 2005r.
w sprawie budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2006r.
określa się na 993.085,00 zł.
§ 3. Zmienia się plan przychodów i wydatków
zakładów budżetowych określony w załączniku
Nr 7 do uchwały Nr XXXII/331/2005 z dnia 29 XII 2005r.
w sprawie budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2006r.,
który otrzymuje brzmienie określone w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Walasek
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Poz. 2200 i 2201
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/369/2006
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

L.p

1
1

Nazwa zakładu
budżetowego

2
Miejsko-Gminny
Zakład Komunalny

Dział
rozdział

3

2

Przedszkola

400/40002
600/60016
700/70004
900/90001
900/90002
900/90004
801/80104

3

Pływalnia miejska

926/92601

Razem:

Stan
środków
obrotowych
na 01.01.2006
4
920.000

30.000
10.000
960.000

Dotacje z budżetu
Przychody

5
18.676.285
4.689.600
1.998.000
2.791.300
5.171.300
2.270.265
1.755.820
2.076.740
2.076.740
1.656.205
1.656.205
22.409.230

Przedmiotowa

Celowa na
inwestycje

6
-

1.460.000
1.460.000
585.000
585.000
2.045.000

7
578.085
25.000
302.265
250.820
50.000
50.000
200.000
200.000
828.085

W tym
Wydatki

8
18.662.485
4.578.400
2.025.200
2.783.500
5.158.400
2.379.865
1.737.120
2.076.740
2.076.740
1.656.205
1.656.205
22.395.430

Wydatki na
wynagrodzenia
i składniki
naliczane od
wynagrodzeń
9
5.645.400
1.253.500
638.700
598.500
1.174.300
1.098.200
882.200
1.504.200
1.504.200
628.568
628.568
7.778.168

Wydatki
inwestycyjne
10
1.032.185
130.700
51.200
73.200
76.100
406.765
294.220
50.000
50.000
200.000
200.000
1.282.185

Wpłata do
budżetu
11

Stan
środków
na
31.12.2006
12
933.800

30.000
10.000
973.800

2201
UCHWAŁA Nr XXXVI/371/2006
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 13 czerwca 2006r.
w sprawie zmian w podziale gminy Busko-Zdrój na obwody głosowania
Na podstawie art. 31 ust 1, 2 i 3 ustawy z 16 lipca
1998r Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity
z 2003r Dz. U. Nr 159, poz. 1547, zmiany: z 2004r
Dz. U. Nr 25, poz. 219, Dz. U. Nr. 167, poz. 1760,
z 2006r Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 34, poz.
242) Rada Miejska w Busku-Zdroju, na wniosek
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój uchwala,
co następuje:
§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do
organów samorządowych zmienia się granice obwodów głosowania, utworzonych na obszarze
gminy Busko-Zdrój uchwałą nr 298/98 Zarządu
Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 8 września
1998r w sprawie utworzenia obwodów głosowania, zmienioną: uchwałą Nr XVI/192/2000 Rady
Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22.08.2000 w sprawie zmian w podziale gminy Busko-Zdrój na obwody
głosowania, uchwałą nr XXVIII/323/2002 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25.06.2002 w sprawie
zmian w podziale gminy Busko-Zdrój na obwody
głosowania, uchwałą nr VI/59/2003 Rady Miejskiej
w Busku-Zdroju z dnia 25.04.2003r w sprawie
zmian w podziale gminy Busko-Zdrój na obwody
głosowania, uchwała nr XV/166/2004 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31.03.2004r w sprawie
zmian w podziale gminy Busko-Zdrój na obwody
głosowania i uchwałą nr XXVII/290/2005 Rady Miejskiej
z dnia 23.06.2005r w sprawie zmian w podziale

gminy Busko-Zdrój na obwody głosowania w sposób następujący:
W załączniku do uchwały nr 298/98 Zarządu
Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 08.09.1998r
w sprawie utworzenia obwodów głosowania:
a) w obwodzie głosowania nr 6 po wyrazie „Złota”
dodaje się wyraz „Wrzosowa”
b) w obwodzie głosowania nr 7 po wyrazie
„Jaśminowa” dodaje się wyraz „Klonowa”
c) w obwodzie głosowania nr 27 po wyrazie
„Służów” dodaje się wyraz „Ruczynów”
d) w obwodzie głosowania nr 29 skreśla się wyraz
„Ruczynów”
§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Miasta i Gminy Busko-Zdrój i przed siedzibą Urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Ruczynów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Walasek
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UCHWAŁA Nr XXXVI/372/2006
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 13 czerwca 2006r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1, art. 22 ust 1 i 2,
art. 40 ust 1 i 2 pkt 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591, zmiany:
z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62,
poz. 558, Dz. U Nr 113, poz. 984; z 2003 roku Dz. U.
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162,
poz. 1568; z 2004 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U.
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr. 214, poz. 1806; z 2005
roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441; z 2006 Dz. U. Nr 17,
poz. 128), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. w § 30 Statutu pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Odmowa udostępnienia informacji publicznej
oraz umorzenie postępowania następuje w
drodze decyzji administracyjnej. W przypadku
nie udostępnienia dokumentu z tytułu wyłączenia jawności niektórych danych należy podać podstawę i zakres wyłączenia oraz wskazać
organ lub osobę, która takiego wyłączenia dokonała.”
§ 2. W § 64 Statutu pkt 3 otrzymuje nowe
brzmienie i dodaje się pkt 4 w brzmieniu jak niżej:
„3. Osobami zatrudnionymi w ramach stosunku
pracy na podstawie mianowania są osoby
zajmujące stanowiska:
a) naczelników wydziałów

b) naczelnicy wydziałów otrzymują akt mianowania po spełnieniu warunków:
- po 5 latach zatrudnienia na stanowiskach wyżej określonych na podstawie
umowy o pracę, z możliwością skrócenia tego okresu przez Burmistrza,
- po uzyskaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach burmistrz może postanowić o mianowaniu pracowników na stanowiskach:
- zastępców naczelników, radcy prawnego,
audytora wewnętrznego posiadających co
najmniej 10-letni staż pracy oraz inspektorów posiadających wykształcenie wyższe
i co najmniej 10-letni staż pracy i osiągnięcia w pracy zawodowej”.
§ 3. W § 66 Statutu pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Szczegółowe zasady podziału zadań i kompetencji komórek organizacyjnych Urzędu określa
regulamin organizacyjny urzędu”.
4) W załączniku Nr 3 do Statutu zawierającego
wykaz jednostek organizacyjnych gminy punkt 6
otrzymuje brzmienie:
„6. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Lotos”
spółka z o.o w Busku-Zdroju”.
5) Załącznik Nr 5 do Statutu otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 5
do Statutu
Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Wykaz Sołectw
na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój
Lp. Nazwa sołectwa
1. Baranów
2. Bilczów
3. Biniątki
4. Błoniec
5. Bronina
6. Budzyń
7. Chotelek
8. Dobrowoda
9. Elżbiecin
10. Gadawa
11. Galów
12. Janina

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Kameduły
Kawczyce
Kołaczkowice
Kostki Duże
Kostki Małe
Kotki
Las Winiarski
Łagiewniki
Mikułowice
Młyny
Nowy Folwark
Nowa Wieś

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Oleszki
Olganów
Owczary
Palonki
Pęczelice
Podgaje
Radzanów
Ruczynów
Siesławice
Skorzów
Skotniki Duże
Skotniki Małe

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Słabkowice
Służów
Szaniec
Szczaworyż
Wełecz
Widuchowa
Wolica
Zbludowice
Zbrodzice
Zwierzyniec
Żerniki Górne.
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„- dokonywanie czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy określonych odrębną
uchwałą rady”.

6) W załączniku Nr 8 do Statutu Miasta i Gminy
Busko-Zdrój:
a) w § 16 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek formalny może złożyć każdy
radny z wyjątkiem zmiany porządku
obrad, co do którego wniosek może
złożyć co najmniej 3 radnych lub burmistrz. Wniosek ten przewodniczący
poddaje pod głosowanie członków rady po dopuszczeniu w dyskusji nie
więcej niż dwóch głosów „za” i dwóch
głosów „przeciw” wnioskowi, po czym
rozstrzyga się sprawę w głosowaniu”.
b) W § 31 w pkt 3 poszerza się zakres obowiązków przewodniczącego rady o następujące dopisane na końcu zdanie:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała podlega także podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na
tablicy ogłoszeń Urzędu i ogłoszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Walasek
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UCHWAŁA Nr XXXVI/373/2006
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 13 czerwca 2006r.
w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu z urodzenia dzieci
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7
ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591; zmiana: 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568 i z 2004r., Nr 116 poz. 1203;
z 2005r. Dz. U Nr 172 poz. 1441; z 2006r. Dz. U.
Nr 17 poz. 128) oraz art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Nr 228, poz. 2255, zmiana Dz. U. z 2006r Nr 12,
poz. 67) Rada Miejska w Busku-Zdroju uchwala, co
następuje:
§ 1. W związku z realizacją przez Gminę Busko-Zdrój polityki prorodzinnej ustanawia się jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dzieci.
§ 2.1. Zapomogę wypłaca się osobie uprawnionej określonej w § 3 niniejszej uchwały.
2. Podstawę wypłaty zapomogi stanowi pisemny wniosek osoby uprawnionej do jej otrzymania złożony wraz z aktami urodzenia dzieci.
3. Wniosek powinien zostać złożony w terminie 6 miesięcy od daty urodzenia dzieci.
§ 3.1. Matka, która po 31 grudnia 2005 roku
urodzi co najmniej troje żywych dzieci podczas
jednego porodu (trojaczki) i jest zameldowana na

pobyt stały na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój
od co najmniej 6 miesięcy przed datą porodu, jest
uprawniona do otrzymania z budżetu Gminy BuskoZdrój jednorazowej zapomogi w wysokości 1 000,00 zł
(słownie złotych: jeden tysiąc) na każde żywo urodzone dziecko.
2. Do otrzymania zapomogi o której mowa
w ust. 1 uprawniony jest ojciec/opiekun prawny
dziecka, zameldowany na pobyt stały na terenie
Miasta i Gminy Busko-Zdrój od co najmniej 6 miesięcy przed datą urodzenia dzieci, samotnie wychowujący dzieci, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
§ 4. Na wniosek osoby uprawnionej zapomoga z tytułu urodzenia dzieci może zostać wypłacona w kwocie niższej niż określona w § 2 ust. 1.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
§ 6. Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Walasek
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UCHWAŁA Nr XXXVI/374/2006
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 13 czerwca 2006r.
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr XVI/177/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie
ustalenia czasu zajęć wychowawczo-dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstaw programowych
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój
oraz ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zmiana: 2002r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 80
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 116,
poz. 1203; z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441; z 2006r.
Dz. U. Nr 17, poz. 128) oraz art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256, poz. 2572
zmiana z 2004r. Dz. U. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781; z 2005r. Dz. U. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104), Rada Miejska w Busku-Zdroju uchwala, co następuje:

opłat za świadczenia przedszkoli wprowadza się
zmianę, w wyniku której § 4 otrzymuje nowe
brzmienie:
„§ 4. Ustala się miesięczną opłatę za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój
publicznych przedszkolach, w zakresie przekraczającym czas zajęć przeznaczonych na realizację
podstaw programowych, w następującej wysokości:
1. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku-Zdroju
- 200 zł
2. Publiczne Przedszkole Nr 3 i Żłobek w BuskuZdroju
- 200 zł
3. Publiczne Przedszkole w Szańcu
- 130 zł”.

§ 1. W uchwale Nr XVI/177/2004 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27.05.2004r. w sprawie ustalenia czasu zajęć wychowawczo-dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstaw programowych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój oraz ustalenia

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w z życie z dniem 1 września 2006 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Walasek
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UCHWAŁA Nr XXXVI/375/2006
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU ZDROJU
z dnia 13 czerwca 2006r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów
wsi Łagiewniki i Bronina
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
zmiany: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz.
1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
z 2004r. Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.
1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 26, art. 28
i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999r.

Dz. U. Nr 15 poz. 139 zmiany: Dz. U. Nr 41, poz.
412, Nr 111, poz. 1279; z 2000r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001r. Nr 5,
poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002r, Nr 25, poz.
253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 oraz
z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz w związku z art. 85
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717, zmiany: z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141
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poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.
1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319), a także w związku
z wykonaniem uchwały Rady Miejskiej w Busku
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Zdroju Nr XXVI/308/2002 z dnia 28 marca 2002r.,
Rada Miejska w Busku Zdroju uchwala, co następuje:

Rozdział I
Ustalenia ogólne
§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów przy wsi Łagiewniki i Bronina.
2. Plan obejmuje obszar oznaczony na rysunku planu, sporządzonym w skali 1:2000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
3. Rysunek planu obowiązuje w zakresie:
1) przebiegu linii rozgraniczających tereny przeznaczone na różne funkcje lub różne sposoby
zagospodarowania,
2) przeznaczenia terenu oznaczonego stosownym
symbolem,
3) położenia obowiązkowych linii podziału, które
wraz z liniami rozgraniczającymi wyznaczają
granice terenu objętego obowiązkiem dokonania formalności związanych z nowym układem
własności, spełniającym warunki do zabudowy,
4) przebiegu obowiązujących linii zabudowy, przez
które rozumie się linie, do których muszą przylegać elewacje frontowe lub najbardziej wysunięte narożniki budynków, przy czym frontowa
elewacja budynku musi być prostopadła do
jednej z granic podziału z przyległymi działkami budowlanymi

5) przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
przez które rozumie się linie minimalnej odległości elewacji frontowych lub najbardziej wysuniętych narożników budynków, przy czym
elewacja frontowa budynku musi być prostopadła do jednej z granic podziału z przyległymi
działkami budowlanymi,
6) głównych osi kompozycyjnych obiektów na
wybranych działkach,
7) narożników budynków na wybranych działkach.
4. Na rysunku planu przedstawiono także:
1) orientacyjne linie podziału na działki budowlane z zachowaniem minimalnej szerokości
działki lub głębokości działki; przesunięcia tych
linii mogą następować w wyniku rozliczeń powierzchni gruntów między właścicielami działek, w procedurze uzyskiwania decyzji administracyjnej o podziale gruntów rolnych na działki budowlane,
2) granicę między sołectwami Łagiewniki i Bronina oraz z miastem Busko Zdrój,
3) przebieg granicy Szanieckiego Parku Krajobrazowego,
4) orientacyjną lokalizację stacji transformatorowych,
5) przebieg linii elektroenergetycznych i lokalizację istniejącej stacji transformatorowej.

Rozdział II
Ustalenia szczegółowe
§ 2. Przeznaczenie terenów na różne funkcje
lub różne sposoby zagospodarowania
1. Tereny przeznaczone na różne funkcje lub różne sposoby zagospodarowania wydzielono liniami rozgraniczającymi.
2. Przez sposób zagospodarowania rozumie się
sposób zagospodarowania poszczególnych działek budowlanych jak również tworzenie nowych podziałów działek w celu uzyskania parametrów działek budowlanych wydzielanych z
gruntów rolnych.
3. Ustala się następujące, według oznaczeń naniesionych na rysunku planu, przeznaczenie terenów pod:
1) KL - drogę lokalną,
2) KD - drogę dojazdową
3) KS,U - zabudowę związaną z obsługą komunikacji oraz usługami,
4) UO - zabudowę związaną z usługami oświaty,

5) MN/U-1 - zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, na istniejących działkach, z możliwością lokalizacji usług w obiektach
mieszkalnych, występujących jako funkcja
uzupełniająca,
6) MN/U-2 - zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, na terenach wolnych od zabudowy, z możliwością lokalizacji usług w
obiektach mieszkalnych, występujących jako funkcja uzupełniająca,
7) M - zabudowę rezydencjalną,
8) AG/M - zabudowę związaną z aktywnością
gospodarczą, która nie musi być poprzedzona sporządzeniem raportu jej wpływu
na środowisko lub podlega przepisom art. 51
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62,
poz. 627, z późn. zm.) a organ nie stwierdzi
potrzeby sporządzenia raportu, z możliwo-
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ścią realizacji zabudowy mieszkaniowej jako
funkcji uzupełniającej,
9) AG,M - zabudowę związaną z nieuciążliwą
dla sąsiedztwa aktywnością gospodarczą,
która nie musi być poprzedzona sporządzeniem raportu jej wpływu na środowisko
lub podlega przepisom art. 51, ust. 1, pkt 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. 62, poz. 627, z
późn. zm.) a organ nie stwierdzi potrzeby
sporządzenia raportu, oraz zabudowę mieszkaniową.
10) LS - las,
11) LSz - zalesienie.
4. Funkcje terenów
1) funkcja podstawowa - oznaczona jest na
rysunku planu symbolem oznaczającym
pojedynczą funkcję lub ich zbiór. Funkcje
mogą występować na terenie łącznie lub
rozdzielnie, z zachowaniem warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
2) funkcja uzupełniająca - występująca w symbolu, po ukośniku, funkcja, która może wystąpić tylko w przypadku realizacji funkcji
podstawowej. Przy lokalizacji zabudowy mieszkalnej jako funkcji uzupełniającej standard
zamieszkiwania zapewnia inwestor we własnym zakresie.
§ 3. Parametry układu komunikacji:
1. Szerokości ulic i dróg w liniach rozgraniczających:
1) ulica lokalna - droga powiatowa (KL) - 12,0 m,
2) ulica dojazdowa (KD)
- 10,0 m,
2. Narożne ścięcia linii rozgraniczających zapewniające pole widoczności na skrzyżowaniach
dróg i ulic: - 5 x 5 m.
3. Odległość obiektów budowlanych od linii rozgraniczającej drogi oznaczono na rysunku planu
jako obowiązującą lub nieprzekraczalną linię
zabudowy. W przypadku nie oznaczenia linii
zabudowy na rysunku planu obiekt budowlany
należy lokalizować nie bliżej niż przewidziano
to w przepisach o drogach publicznych.
§ 4. Zasady kształtowania układu komunikacji:
1. Budowa nowych dróg według warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.
2. Modernizacja istniejących dróg ma na celu
zapewnienie parametrów dla dróg publicznych
ustalonych w warunkach technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne.
3. W liniach rozgraniczających drogi, poza pasem
jezdni, należy zapewnić miejsce dla sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie.
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4. Projektowanie i realizacja zatok postojowych
wzdłuż dróg lokalnych.
5. W przypadku realizacji obiektów wymagających wyznaczenia miejsc parkingowych, miejsca te (nie mniej niż trzy) należy zaprojektować
na działce inwestora w ilości odpowiedniej do
rodzaju działalności, z uwzględnieniem potrzeb
osób niepełnosprawnych.
§ 5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej.
1. Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie z rozbudowanej komunalnej sieci wodociągowej,
zaopatrywanej w wodę o parametrach zgodnych z przepisami w tym zakresie.
2. Przy projektowaniu obiektów należy uwzględniać zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych, zgodnie z ustaleniami przepisów prawa w tym zakresie.
3. Odprowadzanie ścieków do systemu zbiorowego odprowadzenia ścieków, zgodnie z przepisami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
4. Odprowadzenie wód deszczowych z dróg i placów o trwałej nawierzchni odpowiednio do
przepisów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
5. Oczyszczanie, z substancji ropopochodnych
i części stałych, wód opadowych odprowadzanych do odbiornika z parkingów i powierzchni
utwardzonych.
6. Zasilanie osiedli w gaz po zaistnieniu warunków uzgodnionych z przedsiębiorstwem gazowniczym.
7. Zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane
będzie z sieci elektroenergetycznych (w miarę
możliwości sieci kablowych, realizowanych
zgodnie z przepisami szczególnymi obowiązującym w czasie realizacji ustaleń planu oraz
stacji transformatorowych oznaczonych symbolem graficznym na rysunku planu. W przypadku konieczności realizacji dodatkowych stacji
transformatorowych, inwestor musi udostępnić teren do ich lokalizacji.
8. Budowa sieci infrastruktury technicznej - w liniach rozgraniczających ulic.
9. Odległości budynków od napowietrznych linii
elektroenergetycznych powyżej 1 kV, muszą
być obliczone każdorazowo przy projektowaniu
zagospodarowania działki lub terenu zgodnie z
przepisami szczególnymi obowiązującymi w
czasie realizacji ustaleń planu.
10. Zasilanie w media według uzyskiwanych do
pozwolenia na budowę, warunków określonych przez dostawcę.
11. Parametry techniczne budowanych i modernizowanych sieci, oraz szczegółowe ich roz-
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mieszczenie w liniach rozgraniczających dróg
zostaną określone w specjalistycznych opracowaniach branżowych i w projektach zagospodarowania terenów lub działek budowlanych.
§ 6. Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów, w tym zasady podziału terenu na
działki.
1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolem KS,U obowiązują następujące ustalenia:
1) Możliwość lokalizacji stacji paliw lub innych obiektów związanych z obsługą komunikacji.
2) Obowiązek organizacji ruchu na skrętach
w prawo.
2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolem UO obowiązują następujące ustalenia:
1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a. utrzymanie istniejących budynków we
właściwym stanie technicznym i estetycznym,
b. możliwość uzupełnień zabudowy w ramach przeznaczenia terenu, pod warunkiem przestrzegania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, z jednoczesnym zachowaniem parametrów istniejącej zabudowy,
c. kształtowanie lub podnoszenie standardu
zagospodarowania terenu działki ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagospodarowanie przestrzeni publicznych,
d. możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów w ramach przeznaczenia
terenu na cele publiczne.
2) Parametry zabudowy:
a. obiekty realizowane na przedmiotowym
terenie muszą być zharmonizowane,
pod względem architektonicznym, z głównym obiektem na działce.
3) Zasady podziału terenu na działki budowlane:
a. nie przewiduje się możliwości podziału
przedmiotowej działki.
3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolem MN/U-1 obowiązują następujące
ustalenia:
1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a. utrzymanie istniejących budynków we
właściwym stanie technicznym i estetycznym,
b. możliwość uzupełnień lub wymiany zabudowy pod warunkiem przestrzegania
warunków technicznych jakim powinny
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odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z jednoczesnym zachowaniem parametrów istniejącej w sąsiedztwie zabudowy,
c. gabaryty i charakter nowych obiektów
muszą stanowić kontynuację skali i charakteru zabudowy obiektów zrealizowanych bądź realizowanych w sąsiedztwie,
d. nowe budynki mieszkalne, realizowane
jako uzupełnienie lub wymiana zabudowy, muszą być lokalizowane nie bliżej linii rozgraniczającej drogi niż budynki na przyległych działkach, przy
czym wystające części budynku nie
mogą jednak przekroczyć minimalnych
odległości zabudowy od zewnętrznej krawędzi drogi, o których mowa w przepisach szczególnych,
e. na zamknięciu ulic należy lokalizować
osie architektoniczne budynków posiadających charakter identyfikatorów przestrzeni, osiągany przez zastosowanie
wyróżniającej się z otoczenia architektury obiektu lub rodzaju materiałów
wykończeniowych elewacji bądź jej kolorystyki, zharmonizowanych jednak z otoczeniem,
f. zakaz stosowania w budynkach mieszkalnych dachów jednospadowych i asymetrycznych oraz imitacji połaci dachowych na ścianach budynków,
g. architektura garaży, niezbędnych budynków gospodarczych oraz ogrodzeń
powinna być zharmonizowana z architekturą budynku mieszkalnego,
h. w przypadku występowania budynków
gospodarczych wzniesionych na granicy działki, budynki gospodarcze na sąsiedniej działce muszą być lokalizowane przy tej samej granicy.
i. na wąskich działkach budynki gospodarcze powinny być lokalizowane jako
przyległe do co drugiej granicy,
j. możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów w ramach ustalonego przeznaczenia terenu,
2) Parametry zabudowy:
a. wysokość budynków mieszkalnych do
dwóch kondygnacji, przy czym druga
kondygnacja może znajdować się na
użytkowym poddaszu; wyjątek stanowić mogą budynki trzykondygnacyjne
będące uzupełnieniem istniejącej w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy posiadającej również trzy kondygnacje,
b. budynki gospodarcze i garaże - jednokondygnacyjne,
c. poziom podłogi parteru nie wyżej niż
1,0 m od powierzchni terenu,
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d. w budynkach mieszkalnych dachy o nachyleniu połaci 35° do 45°,
e. powierzchnia zabudowy nie więcej niż
30 % powierzchni działki,
f. minimum 50 % powierzchni działki należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną.
3) Zasady podziału terenu na działki budowlane:
a. na szerokich działkach istnieje możliwość wydzielenia nowych działek budowlanych pod warunkiem:
- uzyskania szerokości działki minimum 20 m przy zabudowie budynkami wolnostojącymi,
- uzyskania szerokości działki minimum 14 m przy zabudowie budynkami bliźniaczymi,
- wyznaczenia drogi koniecznej i uzyskania, nowych działek budowlanych o parametrach ustalonych
wyżej.
4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolem MN/U-2 obowiązują następujące
ustalenia:
1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a. zabudowę i zagospodarowanie terenu
można realizować:
- na istniejących podziałach,
- po przeprowadzeniu niezbędnych
formalności związanych z (przedstawionym orientacyjnie na rysunku planu) nowym układem działek
i uzyskaniem decyzji administracyjnej o podziale gruntu na działki budowlane, z zachowaniem zasad ustalonych w ppkt. 3
- po przeprowadzeniu podziału szerokich lub głębokich działek, wg zasad ustalonych w ppkt. 3,
b. W przypadku wąskich działek położonych między działkami już zabudowanymi możliwa jest zabudowa przy jednej z granic działki pod warunkiem zachowania przepisów warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie,
c. Zabudowa na istniejących podziałach
własnościowych może być realizowana
w przypadku kiedy parametry działki
umożliwiają zabudowę zgodną z przepisami warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
d. położenie i rodzaj linii zabudowy - jak
na rysunku planu,

Poz. 2205
e) na zamknięciu ulic należy lokalizować
osie architektoniczne budynków posiadających charakter identyfikatorów przestrzeni, osiągany przez zastosowanie
wyróżniającej się z otoczenia architektury obiektu lub rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji bądź jej kolorystyki, zharmonizowanych jednak z otoczeniem,
f. zakaz stosowania w budynkach mieszkalnych dachów jednospadowych i asymetrycznych oraz imitacji połaci dachowych na ścianach budynków,
g. architektura garaży, niezbędnych budynków gospodarczych oraz ogrodzeń
powinna być zharmonizowana z architekturą budynku mieszkalnego,
h. przy wydzielaniu przy jednej ulicy, minimum czterech działek, niezbędne budynki gospodarcze należy projektować
jako przylegające co do drugiej granicy
między działkami,
2) Parametry zabudowy:
a. wysokość budynków mieszkalnych do
dwóch kondygnacji, przy czym druga
kondygnacja może znajdować się na
użytkowym poddaszu,
b. budynki gospodarcze i garaże - jednokondygnacyjne,
c. poziom podłogi parteru nie więcej niż
1,0 m od poziomu terenu,
d. w budynkach mieszkalnych dachy o nachyleniu połaci 35° do 45°,
e. powierzchnia zabudowy obiektami budowlanymi nie więcej niż 30 % powierzchni działki,
f. powierzchnia wolnostojących garaży
i budynków gospodarczych nie może
przekraczać powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego,
g. minimum 50 % powierzchni działki należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną.
3) Zasady podziału terenu na działki budowlane:
a. w przypadku występowania wąskich
działek gruntów rolnych, położonych
na wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenach, istnieje obowiązek utworzenia nowego podziału w celu uzyskania działek gruntu spełniających parametry działek budowlanych, zaznaczonych orientacyjnie na rysunku planu.
Należy przy tym przestrzegać zasadę,
że pierwsza decyzja o pozwoleniu na
budowę na tym terenie może być wydana po przeprowadzeniu nowego podziału tych nieruchomości z uwzględ-
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nieniem interesu prawnego wszystkich
ich właścicieli. Przy wydzielaniu działek
w dwóch rzędach istnieje możliwość
dostosowania głębokości działek do
potrzeb rozliczenia powierzchni między
właścicielami.
b. istnieje możliwość wydzielenia nowych
działek budowlanych na głębokich działkach, pod warunkiem wyznaczenia drogi
koniecznej i uzyskania, we wskazanych
na rysunku planu liniami orientacyjnymi terenach, działek budowlanych o parametrach ustalonych w ppkt. c.
c. Przy wydzielaniu działek budowlanych
z nowymi podziałami własnościowymi
należy zachowywać następujące parametry i warunki:
działki o szerokości minimum 22 m,
przy zabudowie budynkami wolnostojącymi,
działki o szerokości minimum 16 m,
przy zabudowie budynkami bliźniaczymi,
utrzymania projektowanych linii
zabudowy i osi architektonicznych
budynków.
5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolem M obowiązują następujące ustalenia:
1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a. zabudowa działki obiektami o charakterze rezydencji,
b. architektura garaży, niezbędnych budynków gospodarczych oraz ogrodzenia powinna być zharmonizowana z architekturą budynku mieszkalnego,
c. położenie i rodzaj linii zabudowy - jak
na rysunku planu.
2) Parametry zabudowy:
a. wysokość budynków mieszkalnych do
dwóch kondygnacji, przy czym druga
kondygnacja może znajdować się na
użytkowym poddaszu,
3) Zasady podziału terenu na działki budowlane:
a. podział na działki budowlane według
orientacyjnych linii podziału, określonych na rysunku planu, lub podziału
dużych własności na działki nie mniejsze niż 2500 m2.
6. Na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolem AG/M obowiązują następujące ustalenia:
1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a. zagospodarowanie terenu obiektami
związanymi z aktywnością gospodarczą
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może być uzupełnione funkcją mieszkalną jako funkcją uzupełniającą,
b. mieszkania mogą być projektowane w
budynku usługowym pod warunkiem
zaprojektowania odrębnego wejścia,
c. wolnostojące budynki mieszkalne oraz
obiekty wystawiennicze lub handlowe należy lokalizować od strony drogi publicznej,
d. na działce należy projektować rozdzielność ruchu dostawczego od ruchu pieszego,
e. wzdłuż granic działki należy projektować zieleń izolacyjną,
f. architektura garaży, niezbędnych budynków gospodarczych oraz ogrodzeń
powinna być zharmonizowana z architekturą głównych budynków na działce,
g. położenie i rodzaj linii zabudowy - jak
na rysunku planu.
2) Parametry zabudowy:
a. wysokość budynków w zależności od
rodzaju realizowanej usługi i potrzeb
inwestora, nie może przekraczać trzech
kondygnacji,
b. powierzchnia zabudowy nie może
przekroczyć 50 % powierzchni działki,
c. minimum 20 % terenu, przy obiektach,
o których mowa w pkt 1 ppkt c, musi
być zagospodarowana jako przestrzeń
publiczna z zielenią towarzyszącą, obiektami małej architektury i parkingami
3) Zasady podziału terenu na działki budowlane:
a. podział terenu dopuszczalny, jeśli zabudowa będzie realizowana przez kilku
inwestorów, pod warunkiem wspólnego rozwiązania zabudowy i zagospodarowania wydzielanych działek,
b. obowiązek zapewnienia bezpośredniego, bezpiecznego i zgodnego z normami technicznymi, dostępu do drogi
publicznej oraz odpowiedniej do wielkości budynku oraz umieszczanej w nim
funkcji i związanej z jego obsługą powierzchni, o której mowa w pkt 2c.
7. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem AG,M obowiązują następujące ustalenia:
1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowywanego obiektami związanymi z aktywnością gospodarczą:
a. zagospodarowanie terenu może być
realizowane na jednej bądź dwóch sąsiednich działkach przedstawionych na
rysunku planu,
b. na działce należy projektować rozdzielność ruchu dostawczego od ruchu pieszego,
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wzdłuż granic działki należy projektować zieleń izolacyjną.
2) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowywanego budynkiem mieszkalnym:
a. budynek mieszkalny może być projektowany jako samodzielny obiekt lub lokal w budynku związanym z aktywnością gospodarczą,
b. położenie i rodzaj linii zabudowy - jak
na rysunku planu,
c. linia zabudowy dotyczy głównej elewacji budynku, wystające części budynków nie mogą jednak przekroczyć minimalnych odległości zabudowy od
zewnętrznej krawędzi drogi, o których
mowa w przepisach szczególnych,
d. zakaz stosowania w budynkach mieszkalnych dachów jednospadowych i asymetrycznych oraz imitacji połaci dachowych na ścianach budynków,
e. architektura garaży, niezbędnych budynków gospodarczych i ogrodzeń powinna być zaprojektowana łącznie z budynkiem mieszkalnym.
3) Parametry zabudowy działek zabudowywanych obiektami związanymi z aktywnością gospodarczą:
a. wysokość budynków w zależności od
rodzaju realizowanej aktywności gospodarczej i potrzeb inwestora, nie może przekraczać trzech kondygnacji,
b. powierzchnia zabudowy nie więcej niż
50 % powierzchni działki,
c. minimum 20 % terenu musi być zagospodarowana jako przestrzeń publiczna
z zielenią towarzyszącą, obiektami małej architektury i parkingami,
d. budynki administracyjne, wystawiennicze i handlowe muszą być projektowane od strony drogi publicznej,
e. położenie i rodzaj linii zabudowy - jak
na rysunku planu,
4) Parametry zabudowy działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi:
a. wysokość budynków mieszkalnych do
dwóch kondygnacji, plus użytkowe poddasze,
b. budynki gospodarcze i garaże - jednokondygnacyjne,
c. w budynkach mieszkalnych dachy o nachyleniu połaci 35° do 45°,
d. powierzchnia zabudowy nie więcej niż
30 % powierzchni działki,
e. powierzchnia wolnostojących garaży
i budynków gospodarczych nie może
przekraczać powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego,
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minimum 50 % powierzchni działki należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną.
5) Podział terenu na działki budowlane
a. podział terenu dopuszczalny, jeśli zabudowa będzie realizowana przez kilku
inwestorów, pod warunkiem wspólnego rozwiązania zabudowy i zagospodarowania wydzielanych działek,
b. obowiązek zapewnienia bezpośredniego, bezpiecznego i zgodnego z normami technicznymi, dostępu do drogi
publicznej oraz odpowiedniej do wielkości budynku oraz umieszczanej w
nim funkcji i związanej z jego obsługą
powierzchni, o której mowa w pkt. 3c.
8. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem LS obowiązują następujące ustalenia:
1) Utrzymanie istniejącego drzewostanu.
2) Prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie
z planem urządzenia lasu.
9. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem LSz obowiązują następujące ustalenia:
1) teren z powodu dużych spadków predystynowany jest do zalesienia,
2) zakaz zabudowy,
3) zalesienie należy realizować zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie.
§ 7. Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenów.
1. Do czasu przeprowadzenia procedury scalenia
i podziału terenu na działki budowlane oraz
zagospodarowania terenów na funkcje zgodne
ze ustaleniami planu - grunty rolne pozostawia
się w dotychczasowym użytkowaniu.
2. Tymczasowych zasad zabudowy i zagospodarowania gruntów nie ustala się.
§ 8. Szczególne warunki zagospodarowania
terenów wynikające z przepisów o ochronie środowiska kulturowego. Na terenie objętym opracowaniem nie występują obiekty środowiska kulturowego objęte ochroną na podstawie przepisów
szczególnych.
§ 9. Szczególne warunki zagospodarowania
terenów wynikające z przepisów o ochronie przyrody
1. Przestrzeganie ustaleń rozporządzenia Nr 77/2005
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca
2005 roku w sprawie Szanieckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego,
Nr 156 poz. 1938) na obszarze położonym we
wsi Łagiewniki wchodzącym w skład obszaru
Szanieckiego Parku Krajobrazowego.
2. Przestrzeganie ustaleń rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 85/2005 z dnia 14 lipca
2005 roku w sprawie Szanieckiego Obszaru
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Chronionego Krajobrazu (Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 156, poz.
1946 z 2005 roku na obszarze położonym we
wsi Bronina wchodzącym w skład otuliny Szanieckiego Parku Krajobrazowego.
§ 10. Szczególne warunki zagospodarowania
terenów wynikające z przepisów o ochronie środowiska.
1. Zakaz budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi a w szczególności zagrożenie występowania poważnych
awarii.
2. Zaliczanie terenów usytuowanych w granicach
opracowania do terenów z dopuszczalnym poziomem hałasu jak dla terenów mieszkaniowych, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1a
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.) oraz poz. 3, w tab. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca
2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841),
§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania
terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska
przyrodniczego. Uwzględniając, że obszar objęty
opracowaniem położony jest częściowo w Szanieckim Parku Krajobrazowym a częściowo w Szanieckim Obszarze Chronionego Krajobrazu, w obszarze ochrony źródliskowej oraz strefie C ochrony
uzdrowiska ustala się:
1. Zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu i ziemi.
2. Zakaz lokalizacji usług, mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, wymagających
obowiązkowego sporządzenia raportu oddzia-

3.
4.
5.
6.

7.

Poz. 2205
ływania na środowisko w rozumieniu § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.09.2002r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573.
z poźń. zm.).
Utrzymanie drożności istniejących w terenie
rowów i cieków wodnych.
Obowiązek uzyskania warunków zachowania
i ewentualnego przekształcenia istniejącego
systemu drenaży i rowów melioracyjnych.
Gromadzenie odpadów w miejscach wyłącznie
do tego przeznaczonych i zapewnienie wywożenia odpadów na wysypisko.
Zakaz stosowania systemów grzewczych z wykorzystaniem paliw stałych z wyjątkiem paliw
używanych w atestowanych piecach ekologicznych.
Stosowanie do ogrzewania ekologicznych nośników energii (gaz, płyny lub energia elektryczna) lub pozyskiwania ciepła z odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, energia
wnętrza ziemi).

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania
terenów wynikające z potrzeb ochrony uzdrowiska.
1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca
2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1399):
zabrania się podejmowania działań lub lokalizacji obiektów, o których mowa w art. 38 ww
ustawy.

Rozdział III
Ustalenia końcowe
§ 13. Stawka będąca podstawą jednorazowej
opłaty za wzrost wartości nieruchomości.
Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolem:
- KS,U
w wysokości 25 %,
- MN/U-1
w wysokości 20 %,
- MN/U-2
w wysokości 25 %,
- M
w wysokości 25 %,
- AG,M
w wysokości 25 %,
- AG/M
w wysokości 25 %.
§ 14. Do niniejszego planu obowiązuje zgoda
na zmianę przeznaczenia terenów rolnych na cele
nierolnicze, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów

rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z 1995r.
z późn. zm.) na podstawie pisma Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej Nr GZU. og. 0602/Z29137/92 z 28.02.1992r.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Busko Zdrój.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Walasek
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UCHWAŁA Nr XXX/157/06
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 25 maja 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
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 późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy
na 2006r. o kwotę 15.447 zł. w tym:
a) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 15.447 zł.
rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 15.447 zł.
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 15.447 zł.
z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi
gminnej we wsi Nieskurzów Stary (Podlesie).

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 15.447 zł.
zostanie pokryty przychodami z wolnych środków
§ 955. Pozostała kwota do rozdysponowania z
wolnych środków wynosi 92.965 zł. Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/145/06 z dnia 10 marca
2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2006r. „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje
brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Masternak
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/157/06
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 25 maja 2006r.

Przychody i rozchody budżetu
w zł
Lp.
1.
1.1.
2.

1.2.
2.1.

3.
3.1.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.

1.
1.1.
1.2.

Przychody
Kredyty i pożyczki długoterminowe (§ 903 i § 952)
w tym:
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy
nych i Funduszu Spójności UE (§ 903)
pozostałe kredyty i pożyczki (§ 952)
Papiery wartościowe (§ 931)
w tym:
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy
nych i Funduszu Spójności UE (§ 931)
Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych (§ 931)
w tym:
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy
nych i Funduszu Spójności UE (§ 931)
Spłata pożyczek udzielonych (§ 951)
Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)
Prywatyzacja majątku j.s.t. (§ 941, § 942 i § 9441))
Inne źródła (§ 955 i § 994)
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)
Przychody z lokat (§ 994)
Razem przychody
Rozchody
Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963)
w tym:
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy
nych i Funduszu Spójności UE (§ 963)
pozostałe kredyty i pożyczki (§ 992)

Kwota
198 225
struktural198 225
834 750
struktural-

struktural-

92 965
z rozliczeń
92 965
1 125 940
75000
struktural75000
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2.

Wykup papierów wartościowych (§ 982)
w tym:
2.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)
3.
Wykup obligacji samorządowych (§ 982)
w tym:
3.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)
4.
Udzielone pożyczki (§991)
5.
Lokaty w bankach (§ 994)
6.
Inne cele (§ 995)
Razem rozchody

75 000

2207
UCHWAŁA Nr IV/31/2006r.
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 9 czerwca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
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
z późniejszymi zmianami) i art. 184 ust. 1 pkt 1, 2,
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie gminy na rok 2006 dokonuje
się następujących zmian w zakresie zadań własnych:
1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych
o kwotę
6.457 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, § 2920
o kwotę
6.457 zł
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych
o kwotę
142.012 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295
- Pozostała działalność, § 2030 o kwotę 142.012 zł
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych
o kwotę
310.882 zł
w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział
60016 - Drogi publiczne gminne, § 6050 o kwotę
17.770 zł
z przeznaczeniem na zadanie pn. wykonanie
nawierzchni bitumicznej na drodze w miejscowości Jabłonna
w dziale 851 - Ochrona zdrowia, o kwotę
130.500 zł
rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne,
§ 6050 o kwotę
125.500 zł
z przeznaczeniem na:

-

przebudowę i rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubieni wraz
z projektem budowlanym o kwotę 118.000 zł,
- projekt budowlany wbudowania windy dla
osób niepełnosprawnych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brodach o kwotę
7.500 zł,
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii, o kwotę
5.000 zł
w tym: § 2820 o kwotę
- 1.600 zł
z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Oświatowego Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim,
ul. Szkolna 6 na zadanie w zakresie profilaktyki,
uzależnień oraz przeciwdziałanie patologiom
społecznym, działanie na rzecz rodzin dysfunkcyjnych i osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym - zwalczanie narkomanii,
§ 4210 o kwotę
- 1.000 zł
§ 4300 o kwotę
- 2.400 zł
z przeznaczeniem dla Publicznego Gimnazjum
w Rudzie na zadanie w zakresie profilaktyki.
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295
- Pozostała działalność, § 3110 o kwotę
142.012 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla
uczniów, § 2590 o kwotę
600 zł
z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym w formie stypendium
za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
dla:
- Stowarzyszenia na rzecz EKO Rozwoju Wsi
Rudnik, ul. Ostrowiecka 42 - w kwocie 200 zł,
- Stowarzyszenia Oświatowego Nowa Szkoła
w Stawie Kunowskim, ul. Szkolna 6 - w kwocie 200 zł,
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w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział
92695 - Pozostała działalność, § 4810 o kwotę
18.000 zł
5. Zwiększa się przychody budżetu § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych,
o kwotę
151.727 zł
6. Po dokonanych zmianach w budżecie gminy
na rok 2006 załącznik Nr 5 „Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego” do Uchwały Nr I/13/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia
17 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brody na rok 2006 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1 do niniejszej
uchwały.

-

Stowarzyszenia Oświatowego Nasza Szkoła w Lipiu, ul. Starachowicka 84 - w kwocie
200 zł,
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki
kultury, świetlice i kluby, § 2480 o kwotę 2.000 zł
z przeznaczeniem dla Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach z przeznaczeniem na działalność statutową.
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział
92695 - Pozostała działalność, § 2820 o kwotę
18.000 zł
z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Sportowego KAMIENNA Brody na zadanie w zakresie
upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej
oraz działalność szkoleniową i współzawodnictwo sportowe - udział w rozgrywkach ligowych,
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych
o kwotę
23.600 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153
- Zwalczanie narkomanii, § 4810 o kwotę 5.000 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, § 3240 o kwotę
600 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Stąporek
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/31/2006
Rady Gminy w Brodach
z dnia 9 czerwca 2006r.

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego
w zł
Lp.

Zadanie inwestycyjne

1

2
Budowa przykanalików w miejscowościach: Styków, Kuczów, Ruda,
Adamów i Dziurów oraz odcinek
sieci kanalizacyjnej w msc. Lubienia ul. Leśna
Wykonanie przedłużenia sieci wodociągowej w miejscowościach
Kuczów, Brody, Staw Kunowski i
Krynki
razem
Przebudowa drogi powiatowej w
miejscowości. Krynki ul. .Kościlena
wraz z budową chodnika na odcinku 200 m.
razem
Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika w Brodach ul. Relaksowa
Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika Młynek - Brody
Wykup grudniów pod drogi, chodniki i przestanki

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
jego wykonanie

Łączne
nakłady
Dział Rozdział finansowe
(w roku
budżetowym)

3

4

5

8

9

10

11

Urząd Gminy
w Brodach

010

01010

375 000

-

-

-

-

Urząd Gminy
w Brodach

010

01010

146.800

-

-

146.800

MZWiK
St-ce

010

01010

521.800

375.000

-

-

146.800

-

600

60014

40.000

40.000

-

-

-

-

600

60014

40.000

40.000

-

-

-

-

Urząd Gminy
w Brodach

600

60016

10.000

10.000

-

-

-

-

Urząd Gminy
w Brodach

600

60016

15.000

15.000

-

-

-

-

Urząd Gminy
w Brodach

600

60016

5.000

5.000

-

-

-

-

Urząd Gminy
w Brodach

6

dochody
własne

7

Źródła finasnowania wydatków:
środki z innych źródeł
obligacje
dotacje komunalne
pochodzące
kwota
JST
z:

375.000

-
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1
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

2
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze w miejscowości Jabłonna na długości 570 m. (ul. Polna i ul. Łączna)
Oprcowanie projektu technicznego na budowę chodnika w miejscowości Ruda ul. Duża
razrm
Wykup gruntów na potrzeby własne gminy
razem
Zakup komputerów, drukarek i
opragramowania
razem
Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Stykowie
Budowa chodnika i ogrodzenia
przy szkole podstawowej w Brodach
Prace wykończeniowe I piętra w
budynku Szkoły Podstawowej w
Stawie Kunowskim
Opracowanie projektu budowlanego Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Lipiu
razem

15. Czytnik do analizy pasków H - 100
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Lubieni
Projekt budowlany wbudowania
windy dla osób niepełnosprawnych
w budynku Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Brodach
razem
Zakup wyposażenia i montaż urządzeń w stołówce w szkole podstawowej w Dziurowie
razem
Opracowanie projektu budowlanego na adaptację pomieszczeń
w budynku OSP w Brodach na
kawiarenkę internetową
Opracowanie projektu budowlanego na adaptację pomieszczeń w
budynku Szkoły Podstawowej w
Lipiu na kawiarenkę internetową
Opracowanie projektu budowlanego na adaptację pomieszczeń
budynku Klubu Rolnika w Kuczowie na świetlicę i kawiarenkę
internetową
razem
Opracowanie projektu budowlanego pn. zagospodarowanie terenów przy boisku sportowym w
Brodach
Budowa sceny plenerowej przy
boisku sportowym w Brodach
razem
Ogółem
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3

4

5

6

7

8

Urząd Gminy
w Brodach

600

60016

117.770

17.770

-

Urząd Gminy
w Brodach

600

60016

10.000

10.000

-

9
100.000

100.000

10

11

-

-

-

-

-

-

600

60016

157.770

57.770

-

Urząd Gminy
w Brodach

700

70005

5.000

5.000

-

-

-

700

70005

5.000

5.000

-

-

-

Urząd Gminy
w Brodach

750

75023

70.000

70.000

-

-

-

-

750

75023

70.000

70.000

-

-

-

-

Urząd Gminy
w Brodach

801

80101

91.000

91.000

-

-

-

-

Urząd Gminy
w Brodach

801

80101

48.000

48.000

-

-

-

-

Urząd Gminy
w Brodach

801

80101

51.846

51.846

-

-

-

-

Urząd Gminy
w Brodach

801

80101

40.000

40.000

-

-

-

-

230.846

-

-

-

-

-

-

-

801

80101

230.846

Urząd Gminy
w Brodach

851

85121

4.280

Urząd Gminy
w Brodach

851

85121

118.000

118.000

-

-

-

-

Urząd Gminy
w Brodach

851

85121

7.500

7.500

-

-

-

-

851

85121

129.780

125.500

-

-

-

852

85295

120.000

120.000

-

-

-

-

852

85295

120.000

120.000

-

-

-

-

Urząd Gminy
w Brodach

921

92109

12.200

12.200

-

-

-

-

Urząd Gminy
w Brodach

921

92109

9.000

9.000

-

-

-

-

Urząd Gminy
w Brodach

921

92109

15.000

15.000

-

-

-

-

921

92109

36.200

36.200

-

-

-

-

Urząd Gminy
w Brodach

926

92695

20.000

20.000

-

-

-

-

Urząd Gminy
w Brodach

926

92695

107.454

107.454

-

-

-

-

926

92695

Urząd Gminy
w Brodach

-

127.454
127.454
1.438.850 1.187.770

4.280

4.280

4.280

100.000 146.800

-
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UCHWAŁA Nr IV/32/2006
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 9 czerwca 2006r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
Na podstawie art. 30 ust. 1, 2, 2a i 3 oraz art. 32
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U.
z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102 poz. 1055 i Nr 167
poz. 1760, Dz. U. z 2005r. Nr 175 poz. 1457 oraz Dz. U.
z 2006r. Nr 17 poz. 128) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Tworzy się na terenie Gminy Brody stałe
obwody głosowania ustalając ich granice, numery
oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.

Nr obwodu
głosowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiemu oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Zarządu Gminy w Brodach Nr 16/98 z dnia 17 września 1998r.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Stąporek
Załącznik do uchwały Nr IV/32/2006
Rady Gminy w Brodach
z dnia 9 czerwca 2006r.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Nr tel.
Sołectwo Adamów
Szkoła Podstawowa w Adamowie
tel. 271-63-11
Sołectwo Brody - ulice: Apteczna, Graniczna od Nr 13 do Nr 19, Jarzębi- Urząd Gminy w Brodach
nowa, Jaśminowa, Leszczynowa, Lipowa, Nad Torami, Nadrzeczna, Par- tel. 271-12-09
kowa, Polna Nr 1 i Nr 2, Radomska od Nr 2 do Nr 41, Relaksowa, Sło- *) lokal przystosowany dla osób niepełnoneczna, Spokojna, Staszica, Starachowicka, Wójtowska, Zielna
sprawnych
Sołectwo Dziurów
Szkoła Podstawowa w Dziurowie
tel. 271-63-60
Sołectwo Krynki - ulice: Apteczna, Cmentarna, Długa, Górna, Kościelna,
Remiza Strażacka w Krynkach
Ostrowiecka od Nr 1 do Nr 87, Nad Zalewem, Poprzeczna, Skalna, Staratel. 271-14-11
chowicka,
Sołectwo Kuczów
Klub Rolnika w Kuczowie
tel. 271-64-80
Sołectwo Lipie
Szkoła Podstawowa w Lipiu
tel. 274-25-93
Sołectwo Lubienia
Szkoła Podstawowa w Lubieni
tel. 271-13-14
Sołectwo Młynek
Szkoła Podstawowa w Lubieni
tel. 271-13-14
Sołectwo Ruda
Szkoła Podstawowa w Rudzie
tel. 271-63-55
Sołectwo Staw Kunowski
Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim
tel. 271-11-80
Sołectwo Styków
Szkoła Podstawowa w Stykowie
Sołectwo Jabłonna
tel. 271-63-66
Sołectwo Brody - ulice: Akacjowa, Graniczna od Nr 1 do Nr 11, Leśna,
Piaskowa, Podgórze, Polna Nr 4a, Radomska od Nr 44a do Nr 48a, Stocz- Szkoła Podstawowa w Brodach
ki, Szkolna, Tatrzańska
tel. 271-13-61
Sołectwo Budy Brodzkie
Sołectwo Rudnik
Szkoła Podstawowa w Rudniku
Sołectwo Krynki - ulice: Ostrowiecka od Nr 88 do Nr 128, Pastwiska, Polna,
tel. 271-13-23
Zakanale
Sołectwo Bór Kunowski
Szkoła Podstawowa w Borze Kunowskim
tel. 0502-544-151
Granice obwodu głosowania
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2209
UCHWAŁA Nr IV/33/2006
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 9 czerwca 2006r.
w sprawie okręgów wyborczych
Na podstawie art. 89 ust. 1 i 2, art. 90 ust. 1
i art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547
z poźn. zm.) i zarządzenia Nr 34/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2006r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych
do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2006r. Nr 98, poz. 1216) Rada Gminy
w Brodach na wniosek Wójta Gminy Brody uchwala,
co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady
Gminy w Brodach ustala się liczbę okręgów wyborczych, ich granice i numery oraz liczbę radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr IV/35/2002
z dnia 27 maja 2002r.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Stąporek
Załącznik do uchwały Nr IV/33/2006
Rady Gminy w Brodach
z dnia 9 czerwca 2006r.

1. Dla Gminy Brody ustalona została liczba radnych - 15.
2. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy w Brodach tworzy się 11 okręgów wyborczych i tak:
Nr okręgu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Granice okręgu
Sołectwo Adamów
Sołectwo Brody
Sołectwo Budy Brodzkie
Sołectwo Dziurów
Sołectwo Krynki
Sołectwo Rudnik
Sołectwo Kuczów
Sołectwo Lipie
Sołectwo Lubienia
Sołectwo Młynek
Sołectwo Przymiarki
Sołectwo Ruda
Sołectwo Staw Kunowski
Sołectwo Bór Kunowski
Sołectwo Styków
Sołectwo Jabłonna

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:
Urząd Gminy w Brodach - tel. 041/ 271-12-31

Liczba radnych wybieranych w okręgach
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
2
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2210
UCHWAŁA Nr IV/38/2006
RADA GMINY W BRODACH
z dnia 9 czerwca 2006r.
w sprawie zmiany uchwały nr II/19/01 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 lutego 2001 roku, w sprawie zmiany
obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim i ustaleniu obwodu
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudniku
§ 2. Ustala się obwód dla Publicznej Szkoły
Podstawowej w Rudniku klasy od I-VI, który obejmuje miejscowość Rudnik - ulice: Długa, Ostrowiecka, Klonowa, Topolowa, Leśna, Polna, Krótka,
Górna, Stawowa.

Na podstawie art. 17 ust. 4 z dnia 17 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004
Nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami) oraz art. 7 ust. 1
pkt. 8 w związku art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 13,
poz. 74 z 1996r. z póź. zm) Rada Gminy uchwala,
co następuje:

§ 3. Pozostałe postanowienia pozostają bez
zmian.

§ 1. Zapis § 1 otrzymuje brzmienie: „Uchwala się dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie
Kunowskim następujący obwód: miejscowości:
Staw Kunowski, Bór Kunowski, oraz z miejscowość Brody - ulice Akacjowa i Piaskowa, miejscowość Krynki - ul. Zakanale i Pastwiska”

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.2006.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Stąporek

2211
UCHWAŁA Nr XLIV/283/06
RADY GMINY W ŁAGOWIE
z dnia 9 czerwca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na rok 2006
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku
z późn. zmianami), oraz art. 165 ust 2, 184 ustawy
o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r.
(tekst jednolity Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r.)
Rada Gminy w Łagowie uchwala co następuje:
§ 1. 1.1. Dokonuje się zwiększenia dochodów
budżetu gminy o kwotę 9.000 zł i zmniejszenia
o kwotę 96.052 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały
1.2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu
gminy o kwotę 208.100 zł, i zmniejszenia wydatków o kwotę 506.152 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
1.3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/274/06
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały

1.4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/274/06
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 5 do niniejszej uchwały
§ 2. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę
211.000 zł zmniejszając przychody budżetu w paragrafie 952 pochodzące z kredytów długoterminowych o kwotę 211.000 zł. Załącznik Nr 5 do
uchwały Nr XLIII/274/06 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się limit zaciągniętych kredytów
i pożyczek na rok 2006, których okres spłaty przekracza rok budżetowy na kwotę 2.995.600 zł
§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Zwoliński
Załączniki do uchwały Nr XLIV/283/06
Rady Gminy w Łagowie
z dnia 9 czerwca 2006r.

Załącznik Nr 1
Dochody budżetu
Dział
010

Rozdz.

§

01010
0920
01095
6290
700
70005
0920
0970
70095
0830
750
75011
2360
75023
0690
756
75618
0690
75619
0690
801
80101
6260

Wyszczególnienie
Zmniejszenia
Rolnictwo i łowiectwo
0
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
0
Pozostałe odsetki
0
Pozostała działalność
0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów pozyskane z innych źródeł
0
Gospodarka mieszkaniowa
0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0
Pozostałe odsetki
0
Wpływy z różnych dochodów
0
Pozostała działalność
0
Wpływy z usług
0
Administracja publiczna
1 000
Urzędy wojewódzkie
0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
0
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1 000
Wpływy z różnych opłat
1 000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
8 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu tery3 000
torialnego na podstawie ustaw
Wpływy z różnych opłat
3 000
Wpływy z różnych rozliczeń
5 000
Wpływy z różnych opłat
5 000
Oświata i wychowanie
87 052
Szkoły podstawowe
87 052
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
87 052
Ogółem:
96 052

Zwiększenia
8 000
3 000
3 000
5 000
5 000
500
200
100
100
300
300
500
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 000

Załącznik Nr 2
Wydatki budżetu
Dział
010

Rozdz.

§

01010
6050
600
60016
6050
630
63003
4210
4218
4300
4410

Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe

Zmniejszenia
8 653
8 653
8 653
0
0
0
21 625
21 625
5 300
2 000
2 825
11 500

Zwiększenia
0
0
0
1 000
1 000
1 000
0
0
0
0
0
0
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4300
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75023
4010
4040
754
75412
4210
4280
756
75647
4210
801
80101
4110
4270
6050
80103
2540
80114
4270
80195
2820
852
85295
3110
900
90003
4010
90015
6050
921
92105
4430
92113
4218
4219
6058
6059
926
92605
4210
4300
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Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup usług pozostałych
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
Pobór podatków, opłat i innych należności budżetowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Zakup usług remontowych
Pozostała działalność
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Pomoc społeczna
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Różne opłaty i składki
Centra kultury i sztuki
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki inwestycyjne jednostek współfinansowane ze środków strukturalnych
Wydatki inwestycyjne jedn współfinansow przez stronę polską
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Ogółem:

Poz. 2212
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
5 000
5 000
331 874
331 874
3 000
0
328 874
0

30 000
30 000
30 000
0
0
0
0
13 100
13 100
13 000
100
0
0
0
25 000
3 000
0
3 000
0
10 000

0
0
0
0

10 000
10 000
10 000
2 000

0
0
0
0
34 000
25 000
25 000
9 000
9 000
105 000
0
0
105 000
0
0
80 000
25 000
0
0
0
0
506 152

2 000
25 000
25 000
25 000
0
0
0
0
0
107000
2 000
2 000
105 000
80 000
25 000
0
0
7 000
7 000
2 000
5 000
208 100

Załącznik Nr 3
Przychody i rozchody budżetu
Paragraf
Przychody
903
952
955
957
Rozchody
992

Wyszczególnienie
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
Nadwyżki z lat ubiegłych
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Kwota
3 540 600
1 600 000
1 395 600
326 525
218 475
261 688
261 688
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Załącznik Nr 4

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego
w zł
Lp.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
jego wykonanie

Zadanie inwestycyjne

2
Zakup działek pod przepompownie wodociągowe
Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej Rozbudowy wodociągu grupowego Łagów wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej
Budowa wodociągu grupowego do m. Małacentów
Przebudowa parkingu w Piotrowie
Opracowanie dokumentacji przebudowy
dróg gminnych na terenie gminy Łagów
Odbudowa dróg gminnych po powodzi;
Wiśniowa przez wieś Etap I
Odbudowa dróg gminnych po powodzi;
Wiśniowa przez wieś Etap II
Modernizacja Budynku Urzędu Gminy w
Łagowie ulica Rynek
Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zagospodarowania
terenu wokół jaskini zbójeckiej w Łagowie
Termomodernizacja budynku Gminnego
Zespołu Szkół w Łagowie
Likwidacja barier transportowych w gminie Łagów poprzez zakup samochodu
Wykonanie oświetlenia ulicznego ulica
Ogrodowa
Przygotowanie dokumentacji projektowokosztorysowej zagospodarowania Rynku
w Łagowie

Dział

Rozdział

Źródła fmasnowania wydatków:
środki z innych źródeł

Łączne
nakłady
finansowe
(w roku
budżetowym)

6

dochody
własne

dotacje

kredyty
i pożyczki

kwota

pochodzące z:

7

8

9

10

11

3

4

5

Urząd Gminy

010

01010

5 000

5 000

Urząd Gminy

010

01010

30 000

30 000

Urząd Gminy

010

01010

83 000

63 000

Urząd Gminy

600

60016

27 000

27 000

20 000

Urząd Gminy

600

60016

179 000

64 000

Urząd Gminy

600

60078

74 000

24 000

50 000

Urząd Gminy

600

60078

100 000

23 000

77 000

Urząd Gminy

750

75023

29 000

29 000

Urząd Gminy

750

75075

100 000

35 000

Urząd Gminy

801

80101

233 000

149 500

83 500

Urząd Gminy

921

92113

110 000

27 500

82 500

Urząd Gminy

900

90015

31 000

31 000

Urząd Gminy

921

92120

230 805

68 805

1 231 805

576 805

SKBK

115 000

65 000

162 000
293 000

342 000

20 000

Załącznik Nr 5
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
w zł
Lp

1

1

2

3

4

Program inwestycyjny

2
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej do m. Wola
Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków
Rozbudowa wodociągu
grupowego do m Sędek
i Czyżów wraz z włączeniem do systemu dodatkowego ujęcia
Budowa dróg na terenie
gminy Łagów
Rozbudowa szkoły w Łagowie z przeznaczeniem
na wielofunkcyjny kompleks
oświatowo-wychowawczy
w tym:
Część dydaktyczna

Okres realizacji
Jednostka
programu
organizacyjna
Łączne
realizująca
Dział Rozdział
nakłady
program lub
Rok
Rok
finansowe
koordynująca
rozpoczęcia zakończenia
jego wykonanie
8

Źródła finansowania wydatków
Poniesione
wydatki do
31.12.2005r.

Wysokość
wydatków
w roku
budżetowym

dochody
własne

dotacje

kredyty
i pożyczki

kwota

9

10

11

12

13

14

3

4

5

0

7

Urząd Gnilny

010

01010

2006

2007

143 000

31 000

31 000

Urząd Gminy

010

01010

2006

2008

9 013 448

2 013 448

959 848

Urząd Gminy

600

60016

2005

2006

2 268 757

1 221 489

1 047 268

200 717

Urząd Gminy

801

80110

2003

2007

5 797 940

2 245 819

3 552 121

0

737 900 1 600 000 1 214 221

1 482 489

0

229 900 1 000 000

Część sportowa

5

Infrastruktura towarzysząca
Utworzenie Ośrodka Twórczości Ludowej we wsi
Sędek

Wysokość Wysokość Wydatki do
wydatków wydatków poniesienia
po roku
w roku
w roku
pochodzące
2008
2007
2008
z

środki z innych źródeł

1 153 632

15

16

17

18

112 000

1 053 600

99 594

508 000

746 957

600 000

3 000 000

4 000 000

0

0

0

3 112 000

4 000 000

0

ZPORR

252 589

ZPORR
Fundusz
Rozwoju
45 632
Kultury
Fizycznej
ZPORR
916 000

916 000

0

530 292

160 292

370000

7 174 129 1 351 857

837 494 2 653 600 2 331 178

SPO
Urząd Gminy

921

92113

2005

2006

735 480

205 188

17 958 625

3 672 496
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Poz. 2212

2212
UCHWAŁA Nr XLIV/284/06
RADY GMINY W ŁAGOWIE
z dnia 9 czerwca 2006r.
w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych
odpadów komunalnych
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 1996r. nr. 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Łagów
z dnia 19 marca 1998r. nr. XXX/184/98 - Rada Gminy
w Łagowie uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych
odpadów komunalnych wykonywanych na terenie
gminy Łagów przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tej działalności na podstawie
zawartej umowy. Opłata kwartalna w wysokości
20.40 zł. brutto za jeden pojemnik 1201.

§ 2. Zawieranie umów i zbieranie opłat wymienionych w § 1 należy do firmy świadczącej w/w
usługi na terenie gminy Łagów.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Łagów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Zwoliński
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