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2506 
 

ROZPORZĄDZENIE Nr 16/2006 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 21 sierpnia 2006r. 

 
w sprawie pomnika przyrody 

 
Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 
1087) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. W § 1 rozporządzenia Nr 17/94 Wojewo-

dy Kieleckiego z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kielec-
kiego z 1995r. Nr 1, poz. 1) skreśla się punkt 12. 

 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upły-

wie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

W/z Wojewody Świętokrzyskiego 
Wicewojewoda Świętokrzyski: L. Janiszewski 

 
 

2507 
 

UCHWAŁA Nr XLVII/247/2006 
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU 

 
z dnia 29 czerwca 2006r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian w Miejsko-Gminnym Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych na 2006r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 4’ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 
roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 
1231 z późn. zm.) Rada Miejska w Osieku uchwala 
co następuje: 

 
§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/216/2006 

Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2006r.  
w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak w załączniku 
do niniejszej uchwały 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Osiek oraz Komisji  
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych 

 
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powie-

rza się Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku 
Publicznego Rady Miejskiej w Osieku 

 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

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

14 dni od daty jej ogłoszenia 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: W. Kopeć 
 
Załącznik do uchwały Nr XLVII/247/2006 
Rady Miejskiej w Osieku 
z dnia 29 czerwca 2006r. 

 
Plan finansowy środków przeznaczonych na realizację  

Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku na rok 2006 
 

 
Lp. Zadania Sposób realizacji Plan 

w złotych 
Realizatorzy Termin 

realizacji 
I Zwiększenie dostępności pomo-

cy terapeutycznej dla osób uza-
leżnionych od alkoholu i ich rodzin. 

1. Prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawo-
dowe osób realizujących zadania profilaktyczne obejmu-
jące problematykę alkoholu dla członków Komisji ds Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pra-
cowników szkół i pracowników socjalnych. 

1.000 Specjaliści z odpowied-
nim przygotowaniem, 
GKPRPA cały rok 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 222 ⎯ 10152 ⎯ Poz. 2507 i 2508 
 

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

   

1. Podejmowanie działań motywujących do podjęcia lecze-
nia, w szczególności prowadzenie rozmów interwencyj-
no-motywujących z osobami uzależnionymi i członkami 
ich rodzin oraz ze sprawcami przemocy domowej.  

20.000 

 
 

GKPRPA, OPS placówki 
oświatowe, Policja 

 
 

cały rok 

2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o 
zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku pod-
dania się leczeniu odwykowemu. 

   

II Udzielenie rodzinom, w których 
występują problemy alkoholowe 
pomocy psycho-społecznej, praw-
nej, a w szczególności ochrony 
przed przemocą w rodzinie. 

3. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie - wdroże-
nie procedury „Niebieska Karta” 

   

  4. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i rozmów 
w sprawach osób nadużywających alkoholu oraz udzie-
lenie pomocy ich rodzinom. 

   

  5. Upowszechnienie wiedzy (ulotki i plakaty) o możliwo-
ściach i procedurze administracyjno-prawnej kierowania 
osób uzależnionych na przymusowe leczenie odwykowe 

   

  6. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych 
zwiększających kompetencje osób zajmujących się po-
maganiem ofiarom przemocy. 

   

  7. Organizacja świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i 
młodzieży 

   

III Powadzenie profilaktycznej działal-
ności informacyjnej, edukacyjnej 
i opiekuńczo-wychowawczej w szcze-
gólności wśród dzieci i młodzieży 
w celu zapobiegania i przeciwdzia-
łania wszelkim patologiom spo-
łecznym takim jak: alkoholizm, nar-
komania i przemoc (art. 4'). 

1. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach: 
alkoholizm i narkomania - problemy z nich wynikające 
dla uczniów, dla rodziców  

2. Realizacja adekwatnego do potrzeb programu profilak-
tycznego. 

3. Wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych 
adresowanych do dzieci i młodzieży z terenu miasta i 
gminy zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców.  

4. Współpraca z instytucjami (szkoła, ośrodek pomocy 
społecznej, policja, ośrodek kultury, ośrodek zdrowia, sąd 
rodzinny, centrum pomocy rodzinie), które mogą pomóc 
rodzinie w rozwiązaniu jej problemów, a zwłaszcza w za-
kresie odejmowania interwencji wobec osób uzależnio-
nych i współuzależnionych. 

5. Organizowanie spędzania czasu wolnego, zwłaszcza w 
postaci wakacyjnych obozów terapeutycznych i zimowisk 
dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych. 

6. Zdiagnozowanie problemu alkoholowego na terenie miasta i 
gminy Osiek 

 
31.600 

Placówki oświatowe, 
GKRPA, OPS 

cały rok 

IV Wspomaganie działalności instytu-
cji, placówek, stowarzyszeń i osób 
fizycznych służącej rozwiązywa-
niu problemów alkoholowych 

1. Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami 
realizującymi programy z zakresu profilaktyki i przeciw-
działania patologiom społecznym. 

2. Pokrycie kosztów badań przeprowadzonych przez bie-
głych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - osób kie-
rowanych przez Komisję ds. PIRPA na leczenie odwykowe.  

3. Wynagrodzenia członków Komisji ds. Profilaktyki i Roz-
wiązywania Probl. Alkoholowych:  
- członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za po-

siedzenie Komisji ds. PiRPA w wysokości 120 zł 

 
 

24.000 
 
 

10.000 

 
 
GKPRPA 

 
 

cały rok 

V Podejmowanie interwencji w zwią-
zku z naruszeniem przepisów okre-
ślonych w art. 13' i 15 ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi oraz wy-
stępowanie przed sądem w cha-
rakterze oskarżyciele publicznego. 

1. Przeprowadzanie odpowiednich czynności wynikających, 
zmierzających do ustalenia osób dopuszczających się na-
ruszenia przepisów zabraniających reklamy i promocji 
napojów alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych osobom, których za-
chowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwo-
ści, osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw. 

2. Przeprowadzenie odpowiedniego postępowania pozwala-
jącego na zgromadzenie materiałów niezbędnych do wy-
stępowania przed sądem w charakterze oskarżyciela pu-
blicznego w sprawach związanych z naruszeniem przepi-
sów określonych w art. 13' i 15 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwość: i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 
 

- 

 
 
GKPRPA, Policja 

 
 

cały rok 

 Razem rozchody   86.600   
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UCHWAŁA Nr XLVII/248/2006 
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU 

 
z dnia 29 czerwca 2006r. 

 
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 lit 9 pkt. c 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 
1591 z późniejszymi zmianami) i art. 182 i 184 usta 
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wy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź. zmiana-
mi) Rada Miejska w Osieku uchwala co następuje: 

 
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 

3.024 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, roz-
dział 80101 - Szkoły podstawowe § 2030 - dotacje 
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 

 
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 

3.024 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, roz-
dział 80101 - Szkoły podstawowe § 4240 - zakup 
pomocy naukowych dydaktycznych i książek. 

 
§ 3. Dokonuje się zmian po stronie wydat-

ków zgodnie z załącznikiem Nr 1 
 
§ 4. Dokonuje się zmian po stronie docho-

dów zgodnie z załącznikiem Nr 2 
 
§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9  

do uchwały Nr XL/215/2005 Rady Miejskiej w Osie-
ku z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwa-

lenia budżetu na 2006 rok pod nazwą ‘Wykaz dota-
cji udzielonych z budżetu w 2006 roku” w brzmie-
niu ustalonym w załączniku Nr 9. 

 
§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gmi-

ny w Osieku do zaciągania kredytów i pożyczek  
w roku 2006 do kwoty 2.631.989 zł, w tym: 
a/ pożyczki na budowę „Pompowni zlewni wód  

w Sworoniu wraz z urządzeniami budowlanymi” 
w kwocie 1.831.989 zł 

b/ kredytu na budowę „hali sportowej w Osieku 
w kwocie 300.000 zł 

c/ kredytu na wydatki bieżące w kwocie 500.000 zł 
 

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

 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy Osiek. 
 
§ 9. Uchwala wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: W. Kopeć 
 

Załączniki do uchwały Nr XLVII/248/2006 
Rady Miejskiej w Osieku 
z dnia 29 czerwca 2006r. 

 
Załącznik Nr 1 

 
Wydatki budżetowe 

 
Dz. Rozdz. Paragraf Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zwiększenie Zmniejszenie 
750 75023 4170 Administracja publiczna 

Urzędy Gmin - wynagrodzenie bezosobowe 
- 580 

801 80101  Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe 322.608 322.608 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 322.608 
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 322.608 - 

851   Ochrona Zdrowia 20.000 20.000 
 85153  Zwalczanie narkomanii - 10.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 7.000 
  4300 Zakup usług pozostałych - 3.000 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 10.000 
  4300 Zakup usług pozostałych  10.000 
  2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekto-

ra finansów publicznych 
20.000 - 

852   Pomoc społeczna 40.000 40.000 
 85295 3110 Pozostała działalność - świadczenia społeczne - 40.000 
 85219 4270 Ośrodki Pomocy Społecznej - zakup usług remontowych 40.000 - 

854 85415 3240 Edukacyjna opieka wychowawcza 
Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów 

580 - 

 Razem   383.188 383.188 

 
Załącznik Nr 2 

 
Dochody budżetowe 

 
Dz. Rozdz. Paragraf Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zwiększenie Zmniejszenie 
801   Oświata i wychowanie 40.000 40.000 

 80101 0830 szkoły podstawowe - wpływy z usług - 40.000 
 80195 0830 Pozostała działalność - wpływy z usług 40.000 - 
 Razem   40.000 40.000 
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Załącznik Nr 9 
 

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku 
/z wyjątkiem dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych/ 

 

L.p Jednostka otrzymująca Dział Rozdz. 
Dotacje 

podmiotowe 

Dotacje  
celowe - 
bieżące 

Dotacje  
celowe - 

inwestycyjne 
Zakres dotacji 

1. Polskie Stowarzyszenie w Sta-
szowie 

801 80113 1.600 - - Dowóz dzieci niepełnosprawnych 

2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
w Sworoniu 

801 80195 105.840 - - Place, pochodne, bieżące utrzymanie 

3. Miejsko-Gminny Ośrodek kul-
tury w Osieku 

921 92109 100.000 - - Płace, pochodne, Bieżące utrzymanie 

4. Miejsko-Gminna Biblioteka 
w Osieku 

921 92116 75.000 - - Płace, pochodne od plac, bieżące utrzy-
manie 

5. Klub sportowy w Osieku 926 92605 40.000 - - Bieżące utrzymanie 
6. Klub sportowy w Osieku 851 85154 - 20.000 - Realizacja Miejsko-Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów 
Alkoholowych 

7. Uczniowski Klub Sportowy 
w Osieku 

851 85154 - 4.000 - Realizacja Miejsko-Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów 
Alkoholowych 

8. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Osieku 

851 85154 - 20.000 - - Adaptacja pomieszczeń na punkt inter-
wencji kryzysowej i świetlicy socjote-
rapeutycznej  

- wyposażenie 
- pomoce 
- wynagrodzenia 

 Razem   322.440 44.000   
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UCHWAŁA Nr XLVII/250/2006 
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU 

 
z dnia 29 czerwca 2006r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie 
szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006 z Miasta i Gminy Osiek 

będącej uczestnikiem porozumienia w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Stypendia dla uczniów  
szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2005/2006” 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a w zw.  

z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Osieku uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W Regulaminie przyznawania i przeka-

zywania stypendiów na wyrównywanie szans edu-
kacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
na rok szkolny 2005/2006 z Miasta i Gminy Osiek 
będącej uczestnikiem porozumienia w ramach reali-
zacji projektu pod nazwą: „Stypendia dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Święto-
krzyskim na rok szkolny 2005/2006” stanowiącym 
załącznik do uchwały nr XXXIV/186/2005 Rady Miej-
skiej w Osieku z dnia 27 czerwca 2005r. wprowa-
dza się następujące zmiany: 

1) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Stypendia są przekazywane na cele wy-

mienione w ust. 2 w formie: 
a) refundacji wydatków, 
b) wypłaty z tytułu uczestnictwa w zajęciach 

szkolnych.  
O formie stypendium decyduje: 
- uczeń pełnoletni, 
- rodzic/opiekun prawny w przypadku ucznia 

małoletniego, 
składając oświadczenie Dyrektorowi szkoły wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Regu-
laminu.” 

2) w § 5 dodaje się ustępy od 14 do 18 następu-
jącej treści: 

„14. W przypadku pobierania stypendium 
w formie wypłat z tytułu uczestnictwa w zaję- 
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ciach szkolnych Dyrektor szkoły w porozumie-
niu z wychowawcą klasy zobowiązany jest do 
wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie 
w zajęciach szkolnych uczniów uprawnionych 
do pobierania stypendium wg wzoru stano-
wiącego załącznik nr 7 do Regulaminu. 

15. W przypadku pobierania stypendium 
w formie wypłat z tytułu uczestnictwa w za-
jęciach szkolnych Dyrektor szkoły w porozu-
mieniu z wychowawcą klasy może wystawić 
zbiorcze zaświadczenie gdy ze stypendium ko-
rzysta więcej niż pięć osób z danej klasy, wzór 
zaświadczenia stanowi załącznik nr 8 do Regu-
laminu. 

16. Zaświadczenie, o którym mowa w 
ust. 14 i ust. 15 powinno być wystawione za 
miesiące: 
a) listopad, 
b) grudzień, styczeń, 
c) luty, marzec, kwiecień, 
d) maj, czerwiec (nie dotyczy maturzystów) 
nie później niż w dniu sporządzenia przez ko-
mórkę organizacyjną zajmującą się obsługą 
administracyjną projektu w szkole „Informacji fi-
nansowej dotyczącej wniosku”. Oryginał prze-
chowuje się wraz z dokumentacją związaną  
z wypłatą stypendium w szkole, a kserokopię 
przekazuje się wraz z „Informacją finansową 
dotyczącą wniosku” Partnerowi Projektu. 

17. Uczniowie pobierający stypendium  
w formie wypłat z tytułu uczestnictwa w za-
jęciach szkolnych są zobowiązani do przedsta-
wienia na koniec roku szkolnego świadectwa 

ukończenia klasy/świadectw maturalnych w ko-
mórce organizacyjnej zajmującej się obsługą 
administracyjną projektu w szkole. Świadec-
two uczeń przedkłada w oryginale wraz z kse-
rokopią. Na kserokopii dokumentu pracownik 
komórki organizacyjnej zajmującej się obsługą 
administracyjną projektu w szkole potwierdza 
jej zgodność z oryginałem, kserokopię zacho-
wuje w aktach, a oryginał dokumentu zwraca 
uczniowi. 

18. Stypendium wypłacane jest w ko-
mórce organizacyjnej zajmującej się obsługą 
administracyjną projektu w szkole.” 

3) w § 11 dodaje się ust. 5a o następującej treści: 
„Gdy stypendium wypłacane jest w for-

mie wypłat z tytułu uczestnictwa w zajęciach 
szkolnych podjęcie przez szkołę z urzędu in-
formacji o nieobecności stypendysty w zaję-
ciach szkolnych przez 30 godzin lekcyjnych na 
miesiąc kalendarzowy bez usprawiedliwienia, 
skutkuje utratą prawa do otrzymywania sty-
pendium.” 

4) Dodaje się załączniki nr: 6, 7, 8 stanowiące 
integralną część niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy Osiek. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: W. Kopeć 
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UCHWAŁA Nr XLVII/252/2006 
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU 

 
z dnia 29 czerwca 2006r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLI(220)2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2006r.  
w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  

w Osieku na rok 2006 
 

Na podstawie art. 174 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 
nr 249, poz. 2104) uchwala się co następuje: 

 
§ 1. § 1 pkt. 1 Uchwały Nr XLI(220)2006 Rady 

Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2006r. otrzymu-
je brzmienie: 
1) 62,94 zł do każdej zawartej umowy na zbiórkę 

nieczystości stałych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Osiek. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2006r.  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: W. Kopeć 
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UCHWAŁA Nr XLVII/253/2006 
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU 

 
z dnia 29 czerwca 2006r. 

 
w sprawie zatwierdzenia dotacji przedmiotowej za odprowadzenie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  

w Osieku na rok 2006 
 

Na podstawie art. 174 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U 
nr. 249, poz. 2104), oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wo-
dę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U  
nr. 72, poz. 747) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U 
z 2001r. nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) uchwala się  
co następuje: 

 
§ 1. Ustala się dotację przedmiotową dla Za-

kładu Gospodarki Komunalnej w Osieku jako do-

płatę do oczyszczania 1 m3 ścieków socjalno-byto-
wych w wysokości 4,89 zł dla mieszkańców Osieka. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy w Osieku. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2006r.  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: W. Kopeć 
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UCHWAŁA Nr XLVII/254/2006 
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU 

 
z dnia 29 czerwca 2005r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przygotowania i realizacji I typu projektu 

wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - Priorytetu II Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych 

poprzez programy stypendialne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
i budżetu państwa na lata 2006/2007 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w zw. z art. 8 

ust. 2 i 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U.  
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Osie-
ku uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Wyraża się zgodę, na zawarcie przez 

Miasto i Gminę Osiek z jednostkami samorządu 
terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego po-
rozumienia dotyczącego przygotowania i realizacji 
I typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny 
uczniów w ramach wdrażania Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
(ZPORR) - Priorytetu II Działania 2.2 „Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych poprzez programy stypen-
dialne” współfinansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i budżetu państwa. 
 

§ 2. Wyraża się zgodę na przekazanie Powia-
towi Kieleckiemu, jako Koordynatorowi, praw i obo-
wiązków uczestników porozumienia w zakresie: 
1) Przygotowania projektu pn.: „Stypendia dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Woje-
wództwie Świętokrzyskim na rok szkolny 
2006/2007” zgodnie z Uzupełnieniem Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego oraz dokumentacją konkursową. 

2) Złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego - Beneficjenta Koń-
cowego wniosków o dofinansowanie projek-
tów, w odpowiedzi na ogłoszony przez niego 
konkurs. 

3) Opracowanie „Regulaminu wzorcowego przy-
znawania i przekazywania stypendiów na wy-
równywanie szans edukacyjnych dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 

2006/2007 powiatów, gmin i miast będących 
uczestnikami porozumienia w ramach realizacji 
projektu pod nazwą: „Stypendia dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych w Województwie 
Świętokrzyskim na rok szkolny 2006/2007”.” 

4) Reprezentowanie Partnerów wobec Benefi-
cjenta Końcowego podczas procesu weryfikacji 
i rozpatrywania wniosku oraz w trakcie realiza-
cji projektu. 

5) Podpisanie w imieniu Partnerów umów o dofi-
nansowanie projektów. 

6) Podział i przekazywanie Partnerom środków 
finansowych przeznaczonych na realizację pro-
jektu. 

7) Monitorowanie, sprawozdawczość i rozliczenie 
projektu, w tym prawo do kontroli Partnerów 
w zakresie prawidłowości jego realizacji. 

 
§ 3. Zatwierdza się projekt porozumienia za-

łączonego do niniejszej uchwały. 
 
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gmi-

ny Osiek do zawierania stosownych porozumień  
i umów z Powiatem Kieleckim jako Koordynatorem. 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

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

jęcia. 
 
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: W. Kopeć 
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UCHWAŁA Nr XLVI/207/2006 
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE 

 
z dnia 29 czerwca 2006r. 

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2006 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy  

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(tj. 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 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r.  
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r.  
Nr 17, poz. 128) oraz z art. 184, art. 188 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 169, 
poz.1420) Rada Miejska uchwala co następuje:  

 
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe: 

dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem o kwotę 85.852 zł, 
rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podat-
ku leśnego, podatku od spadków i darowizn, po-
datku od czynności cywilnoprawnych oraz podat-
ków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 
85.852 zł, 
§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych 
na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora 
finansów publicznych o kwotę 85.852 zł, 
 

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe: 
dział 600 - Transport i łączność o kwotę 35.000 zł, 
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 
35.000 zł, 
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 35.000 zł, 
 
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 
36.000 zł 
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nierucho-
mościami o kwotę 36.000 zł,  
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 36.000 zł,  
 
dział 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 15.000 zł, 
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
o kwotę 15.000 zł,  
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  
o kwotę 15.000 zł. 
 

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe:  
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 16.000 zł, 

rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sani-
tacyjna wsi o kwotę 16.000 zł, 
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 16.000 zł, 
 
dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 85.852 zł, 
rozdział 75023 - Urzędy gmin o kwotę 85.852 zł, 
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 
35.852 zł, 
§ 4260 - Zakup energii o kwotę 30.000 zł, 
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł, 
 
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa o kwotę 55.000 zł, 
rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 
55.000 zł,  
§ 6170 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finan-
sowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
o kwotę 55.000 zł, 
 
dział 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 15.000 zł, 
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
o kwotę 15.000 zł,  
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 
15.000 zł, 
 

§ 4. Zmienia się załącznik Nr 3 „Przychody  
i rozchody budżetu” do Uchwały Nr XLIII/190/2006 
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 lutego 
2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Stąporków na 2006 rok w brzmieniu załącznika  
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 5. Zmienia się załącznik Nr 9 „Wykaz dotacji 

udzielanych z budżetu w 2006 roku (za wyjątkiem 
dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw 
pomocniczych)” do Uchwały Nr XLIII/190/2006 Rady 
Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 lutego 2006 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków  
na 2006 rok zmienionej uchwałą Nr XLV/196/2006 
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 maja 2006 roku 
w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 6.1. W § 5 ust. 1 uchwały Nr XLIII/190/2006 

Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 lutego 
2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Stąporków na 2006 rok kwotę 3.541.229 zł zastępu-
je się kwotą 4.141.229 zł. 
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2. W § 5 ust. 2 p. pkt a uchwały Nr XLIII/190/2006 
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 lutego 
2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Stąporków na 2006 rok kwotę 3.241.229 zł zastępu-
je się kwotą 3.841.229 zł. 

 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gminy. 

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

 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pietras 

 
Załączniki Nr 1 
do uchwały Nr XLVI/207/2006 
Rady Miejskiej w Stąporkowie 
z dnia 29 czerwca 2006r.  
zmieniający  
Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLIII/190/2006 
Rady Miejskiej w Stąporkowie 
z dnia 28 lutego 2006r.  

 
Przychody i rozchody budżetu 

 
Lp. Przychody Kwota 
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe (§ 903 i § 952),  

w tym: 
1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy struk-

turalnych i Funduszu Spójności UE (§ 903) 
1.2. pozostałe kredyty i pożyczki (§ 952) 

3.841.229 
 
 

- 

2. Papiery wartościowe (§ 931), 
w tym: 
2.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy struk-

turalnych i Funduszu Spójności UE (§ 931) 

- 
 
- 

3. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych (§ 931), 
w tym: 
3.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy struk-

turalnych i Funduszu Spójności UE (§ 931) 

- 
 
- 

4. Spłata pożyczek udzielonych (§ 951) - 
5. Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957) - 
6. Prywatyzacja majątku j.s.t. (§ 941, § 942, § 944) - 
7. Inne źródła (§ 955 i § 994) 

7.1. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca 
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955) 

7.2. Przychody z lokat (§ 994) 

- 
 
- 
- 

 Razem przychody: 3.841.229 
Lp. Rozchody Kwota 
1. Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963) 

w tym: 
1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy struk-

turalnych i Funduszu Spójności UE (§ 963) 
1.2. pozostałe kredyty i pożyczki (§ 992) 

852.200 
 
 
- 

2. Wykup papierów wartościowych (§ 982) 
w tym: 
2.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy struk-

turalnych 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 struk-

turalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982) 

- 
 
- 

4. Udzielone pożyczki (§ 991) - 
5. Lokaty w bankach (§ 994) - 
6. Inne cele (§ 995) - 
 Razem rozchody: 852.200 
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Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLVI/207/2006  
Rady Miejskiej w Stąporkowie 
z dnia 29 czerwca 2006r. 
zmieniający 
Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XLIII/190/2006 
Rady Miejskiej w Stąporkowie 
z dnia 28 lutego 2006r. zmienionej  
uchwałą Nr XLV/196/2006  
Rady Miejskiej w Stąporkowie  
z dnia 31 maja 2006r.  

 
Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku  

(za wyjątkiem dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych) 
 

(w zł) 
Dotacje celowe Lp. Jednostka  

otrzymująca 
Dział Rozdział Dotacje  

podmiotowe bieżące inwestycyjne 
Zakres dotacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Niepubliczna Szkoła Podsta-

wowa w Gosaniu 
801 80101 232.000 - 

 
- - zgodnie z ustawą o systemie 

oświaty 
2. Starostwo Powiatowe w Koń-

skich 
600 60014 - 50.000 - - dofinansowanie do remon-

tu chodnika przy drodze po-
wiatowej w Czarnieckiej Górze 

 

3. 
Starostwo Powiatowe w Koń-
skich 

 

600 
 

60014 
 

- 

 

250.000 
 

- 
 

- dofinansowanie do remontu 
drogi powiatowej Kamienna 

 Wola - Modrzewina 
4. Niepubliczne Gimnazjum w Stą-

porkowie 
801 80110 91.000 - - 

- zgodnie z ustawą o systemie 
oświaty 

5. 
Starostwo Powiatowe w Skar-
żysku-Kam. 801 80113 - 9.400 - 

- dowóz uczniów do szkół 

6. SPZOZ w Stąporkowie 
851 85121 - - 150.000 

- zakup i montaż windy w bu-
dynku przychodni 

7. SPZOZ w Stąporkowie 851 85121 - - 30.000 - opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej 
na modernizację budynku 
SPZOZ w Stąporkowie 

8. SP ZOZ w Stąporkowie 851 85121 30.000 
 

- - - prace remontowe w trzech 
gabinetach Poradni Chirur-
gicznej oraz w gabinecie le-
karza podstawowej opieki 
zdrowotnej 

9. Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Stąporkowie 

851 85154 - 30.000 - 
- zgodnie z ustawą o przeciw-

działaniu alkoholizmowi  
10. Miejski Klub Sportowy w Stą-

porkowie 851 85154 - 40.000 - 
- zgodnie z ustawą o przeciw-

działaniu alkoholizmowi  
11. Uczniowski Klub Sportowy w Stą-

porkowie 
851 85154 - 6.000 - 

- zgodnie z ustawą o przeciw-
działaniu alkoholizmowi 

12. 
Stowarzyszenie - Klub Krzewie-
nia Abstynencji i Trzeźwości 
„Nowe Życie” w Stąporkowie 

851 85154 - 12.000 - - zgodnie z ustawą o przeciw-
działaniu alkoholizmowi 

13. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Sportu w Stąporkowie 921 92109 502.300 - - 

- prowadzenie działalności kul-
turalnej 

14. Biblioteka Publiczna w Stąpor-
kowie 

921 92116 117.700 - - 
- prowadzenie działalności kul-

turalnej 
15. Miejski Klub Sportowy w Stą-

porkowie 926 92604 90.000 - - 
- prowadzenie działalności spor-

towej 
 Razem:   1.063.000 397.400 180.000  

 
 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 222 ⎯ 10175 ⎯ Poz. 2514 i 2515 
 

2514 
 

UCHWAŁA Nr XLVI/208/2006 
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE 

 
z dnia 29 czerwca 2006r. 

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2006 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy  

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(tj. 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 102, poz. 1055,  
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 
128) oraz z art. 184, art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 
2104, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420) Rada 
Miejska uchwala co następuje:  

 
§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe: 

dział 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 
110.000 zł, 
rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryto-
rialnego o kwotę 110.000 zł, 

§ 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbo-
wych papierów wartościowych oraz od krajowych 
pożyczek i kredytów o kwotę 110.000 zł. 
 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe:  
dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 110.000 zł, 
rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 110.000 zł, 
§ 4270 - Zakup usług remontowych „Remont bu-
dynku Publicznego Przedszkola w Stąporkowie”  
o kwotę 110.000 zł. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Gminy. 

 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

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

jęcia.  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pietras 
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UCHWAŁA Nr XLVI/209/2006 
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE 

 
z dnia 29 czerwca 2006r. 

 
w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy 

na „Budowę hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Publicznych w Stąporkowie”  
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i pkt 10 

oraz art. 51 ust. 1, art. 58 ust. 1, ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 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 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128) 
Rada Miejska uchwala, co następuje:  

 
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez 

Burmistrza Stąporkowa umowy o dofinansowanie 
przedsięwzięcia p.n. „Budowa hali sportowo-wido- 
 

wiskowej przy Zespole Szkół Publicznych w Stą-
porkowie” do kwoty 1 251 000 zł ze środków Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia 
roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na za-
sadach określonych w umowie, na wystawienie 
weksla „in blanco” Gminy Stąporków i podpisanie 
deklaracji wekslowej.  

 
§ 2. Realizacja zobowiązania, w przypadkach 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005r w sprawie 
dofinansowania zadań ze środków Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 28 poz. 237) na-
stępowała będzie z dochodów własnych z tytułu 
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udziału gminy w podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz z tytułu podatku od nieruchomości. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Stąporkowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pietras 
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UCHWAŁA Nr XLVI/210/2006 
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE 

 
z dnia 29 czerwca 2006r. 

 
w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy 

umorzeniowej zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz 
art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (tj. 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 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  
Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,  
Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128) Rada 
Miejska uchwala co następuje:  

 
§ 1.1. Wyraża się zgodę na wystawienie we-

ksla „in blanco” jako zabezpieczenia zwrotu kwo- 
ty 109.428 zł słownie: sto dziewięć tysięcy czterysta 
dwadzieścia osiem złotych, pochodzącej z umorzenia 
części kredytu udzielonego na podstawie umowy 
zawartej z BOŚ S.A. O/Częstochowa Nr 3/97/W-15/ 
OW-OK-bs/K/005 w dniu 14 marca 1997 roku. 

 
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zostanie 

przeznaczona na realizację zadania pn. „Rekulty-

wacja składowiska odpadów komunalnych w Stą-
porkowie”. 

 
3. Weksel, o którym mowa w ust. 1 ma za-

stosowanie w przypadku nie wywiązania się przez 
gminę z umowy o przeznaczeniu umorzonej kwoty 
na zadanie, o którym mowa w ust. 2.  

 
4. W przypadku powstania zobowiązania we-

kslowego, źródłem zabezpieczenia weksla „in blanco” 
będą dochody własne gminy w postaci wpływów  
z podatku od nieruchomości. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Stąporkowa. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pietras 
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UCHWAŁA Nr XLVI/211/2006 
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE 

 
z dnia 29 czerwca 2006r. 

 
w sprawie zakresu i formy informacji półrocznej o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji  

o wykonaniu planu finansowego gminnych osób prawnych 
 

Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 
1420) Rada Miejska uchwala co następuje:  

 
§ 1. Ustala się szczegółowość informacji z wy-

konania budżetu Gminy Stąporków za I półrocze 

każdego roku budżetowego jak zakres szczegóło-
wości ujęty w uchwale budżetowej.  

 
§ 2. Ustala się szczegółowość informacji o wy-

konaniu planów finansowych za I półrocze każdego 
roku budżetowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Sportu w Stąporkowie oraz Samodzielnego 
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Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąpor-
kowie w szczegółowości odpowiadającej planom 
przyjętym przez Dyrektorów tych jednostek z wy-
odrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju 
zobowiązań. 

 
§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 

przedstawia się w formie uchwały oraz sprawoz-
dania opisowego. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Gminy. 

 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

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

jęcia.  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pietras 
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UCHWAŁA Nr XLVI/212/2006 
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE 

 
z dnia 29 czerwca 2006r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/240/2002 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 maja 2002r. w sprawie 
podziału gminy (miasta) Stąporków na okręgi wyborcze ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Stąporkowie  
przeprowadzonych w 2002r. 

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 

1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po-
wiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r.  
Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25 poz. 219, Nr 102, 
poz. 1055, Nr 167 poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 
1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242) 
oraz Zarządzenia Nr 34/2006 Wojewody Święto-
krzyskiego z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie 
ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, 
rad powiatów i Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/240/2002 Rady 

Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 maja 2002r.  
w sprawie podziału gminy (miasta) na okręgi wy-
borcze ustalenie ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu wybor-
czym w wyborach do Rady Miejskiej w Stąporko-

wie przeprowadzonych w 2002r. wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) w tytule uchwały skreśla się wyrazy „przepro-

wadzonych w 2002r”  
2) w § 1 uchwały oraz w ust. 2 załącznika do uchwa-

ły skreśla się wyraz „w 2002r.” 
 

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewo-
dzie Świętokrzyskiemu oraz Komisarzowi Wybor-
czemu w Kielcach. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego oraz na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stąporkowie. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pietras 
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UCHWAŁA Nr XLVI/213/2006 
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE 

 
z dnia 29 czerwca 2006r. 

 
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Stąporków 

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 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 2004r. Nr 25 poz. 219, 
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Nr 102, poz. 1055, Nr 167 poz. 1760, z 2005r. Nr 175, 
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 
242) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Uwzględniając wniosek Burmistrza do-

konuje się podziału gminy Stąporków na 17 sta-
łych obwodów głosowania. 

 
§ 2. Podział na stałe obwody głosowania, ich 

granice, numery oraz siedziby obwodowych komi-
sji wyborczych określa załącznik do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi. 
 

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewo-
dzie Świętokrzyskiemu oraz Komisarzowi Wybor-
czemu w Kielcach. 

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr 34/98 Zarządu 
Gminy Miejskiej w Stąporkowie z dnia 1 września 
1998r. w sprawie utworzenia obwodów głosowa-
nia, określenia ich granic, numerów oraz wyzna-
czenia siedzib obwodowych komisji wyborczych 
na terenie gminy Stąporków. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego oraz na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stąporkowie. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pietras  
 

Załącznik do uchwały Nr XLVI/212/2006 
Rady Miejskiej w Stąporkowie  
z dnia 29 czerwca 2006r. 

 
Numer 

obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania 
Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej 

1. 
Miasto Stąporków ulice: F. Chopina, Cicha, J. Piłsudskiego, Miła, Nieborowska, Nie-
kłańska, K.C. Norwida, Odlewnicza, Partyzantów, Piaskowa, Plac Wolności, W. Rey-
monta, Rzeczna, S. Staszica. 

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Stąporkowie 
ul. J. Piłsudskiego 114 

2. 
Miasto Stąporków ulice: dr. Anki, Górna, Górnicza, Gutów, J. Kochanowskiego, Ko-
necka, T. Kościuszki, Z. Krasińskiego, Krótka, 1000 Lecia, Lipowa, 1 Maja, S. Moniusz-
ki, Polna, B. Prusa, M. Reja, Spacerowa, Wspólna. 

Zakłady Urządzeń Kotłowych „S.A” 
w Stąporkowie ul. Górnicza 4 

3. 
Miasto Stąporków ulice: M. Konopnickiej, A. Mickiewicza, H. Sienkiewicza, J. Słowac-
kiego, S. Żeromskiego. 

Przedszkole w Stąporkowie 
ul. J. Słowackiego 1 

4. Sołectwa: Lelitków, Nadziejów, Niekłań Mały, Niekłań Wielki, Wąglów. 
Szkoła Podstawowa w Niekłaniu 
Wielkim 

5. Sołectwa: Boków, Wólka Zychowa. Remiza OSP w Wólce Zychowej 
6. Sołectwo: Kozia Wola. Remiza OSP w Koziej Woli 
7. Sołectwa: Bień, Gustawów, Krasna, Komorów. Szkoła Podstawowa w Krasnej 

8. Sołectwo: Hucisko. 
Budynek po Szkole Podstawowej 
w Hucisku 

9. Sołectwa: Błotnica, Czarna, Czarniecka Góra, Grzybów, Janów. Świetlica Środowiskowa w Czarnej 
10. Sołectwa: Błaszków, Odrowąż, Wólka Plebańska. Szkoła Podstawowa w Odrowążu 

11. Sołectwa: Adamek, Kamienna Wola, Modrzewina. 
Budynek po Szkole Podstawowej 
w Kamiennej Woli 

12. Sołectwa: Pardołów, Świerczów. 
Budynek po Szkole Podstawowej 
w Pardołowie 

13. Sołectwa: Furmanów, Wielka Wieś. 
Budynek po Szkole Podstawowej 
w Wielkiej Wsi 

14. Sołectwa: Piasek, Smarków. Świetlica Wiejska w Smarkowie 
15. Sołectwa: Gosań, Włochów. Szkoła Podstawowa w Gosaniu 

16. Sołectwo: Luta. 
Budynek po Szkole Podstawowej 
w Lutej 

17. Sołectwa: Duraczów, Mokra. Remiza OSP w Mokrej 
 
 

2520 
 

UCHWAŁA Nr XLVI/214/2006 
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE 

 
z dnia 29 czerwca 2006r. 

 
w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków” 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 
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1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 
2008), w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 
2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 
1458), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego w Końskich, uchwala 
się co następuje: 
 

§ 1. Szczegółowe zasady utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy Stąporków okre-
ślone są w Regulaminie utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Stąporków, w brzmieniu 
załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Stąporkowa.  
 

§ 3. Traci moc obowiązująca Uchwała  
Nr XXXI/182/98 Rady Miejskiej w Stąporkowie  
z dnia 27 lutego 1998r. w sprawie „Regulaminu 
utrzymania porządku i czystości na terenie miasta  
i gminy Stąporków”. 
 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: S Pietras 
 

Załącznik do uchwały Nr XLVI/214/2006 
Rady Miejskiej w Stąporkowie  
z dnia 29 czerwca 2006r.  

 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stąporków 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegóło-
we zasady utrzymania czystości i porządku na te-
renie nieruchomości znajdujących się na obszarze 
miasta i gminy Stąporków, a w szczególności: 
1) wymagania w zakresie utrzymania porządku  

i czystości na terenie nieruchomości, 
2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń prze-

znaczonych do zbierania odpadów komunal-
nych,  

3) częstotliwość i sposób usuwania odpadów ko-
munalnych lub nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych 
do użytku publicznego,  

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji dopuszczonych do skła-
dowania na składowisku, 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu 
gospodarki odpadami, 

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta do-
mowe, mających na celu ochronę przed zagro-
żeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zwie-
rząt gospodarskich na terenach wyłączonych  
z produkcji rolniczej, 

7) obowiązek przeprowadzania deratyzacji i ter-
minów jej przeprowadzania,  

8) obowiązki odbiorcy odpadów.  
 

§ 2. Regulamin obowiązuje: 
1) mieszkańców gminy Stąporków oraz inne oso-

by przebywające na terenie gminy 
2) właścicieli nieruchomości,  
3) właścicieli punktów handlowych, parkingów, 

obiektów sportowych, 

4) wykonawców robót budowlanych, 
5) jednostki użytkujące tereny służące komunika-

cji publicznej, 
6) zarządców dróg, 
7) organizatorów imprez o charakterze publicz-

nym, 
8) przedsiębiorców świadczących usługi w zakre-

sie odbierania odpadów komunalnych i/lub opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 

 
§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) właścicielach nieruchomości - należy przez to 
rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użyt-
kowaniu, a także inne podmioty władające nie-
ruchomością, 

2) odpadach komunalnych - należy przez to ro-
zumieć odpady w rozumieniu przepisów usta-
wy o odpadach z 27.04.2001r. (Dz.. U. Nr 62, 
poz. 628 z późn. zm.), 

3) odpadach wielkogabarytowych - należy przez 
to rozumieć odpady komunalne, które z uwagi 
na swą wielkość, rozmiar lub masę nie mogą 
być swobodnie umieszczane w pojemnikach 
przeznaczonych do gromadzenia odpadów 
określonych w regulaminie, tj. stare meble, 
wózki dziecięce, sprzęt AGD I RTV, łóżka, mate-
race itp. 

4) zakładzie utylizacji odpadów komunalnych - 
należy przez to rozumieć legalnie działający 
obiekt służący prowadzeniu odzysku lub uniesz- 
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kodliwianiu odpadów komunalnych; w szcze-
gólności mogą to być składowiska, kompo-
stownie, spalarnie, sortownie, zakłady prze-
twarzania odpadów wielkogabarytowych, bu-
dowlanych, surowców wtórnych, punkty zlew-
ne odpadów ciekłych, 

5) odbiorcy odpadów - należy przez to rozumieć 
przedsiębiorcę w rozumieniu odpowiednich 
przepisów, posiadającego wydane przez Bur-
mistrza zezwolenie na wykonanie usług zwią-
zanych z postępowaniem z odpadami komu-
nalnymi lub nieczystościami ciekłymi, 

6) selektywnej zbiórce odpadów - należy rozu-
mieć oddzielne gromadzenie szkła, papieru, 
tworzyw sztucznych, aluminium i innych od-
padów, które mogą być poddawane procesowi 
segregacji, 

7) zbiornikach bezodpływowych - należy przez  
to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone 
do gromadzenia nieczystości ciekłych w miej-
scu ich powstawania, 

8) dzikich wysypiskach śmieci - nieruchomość,  
na której znajdują się śmieci w ilościach nie 
wskazujących na pochodzenie z jednego go-
spodarstwa, 

9) nieczystościach ciekłych - ścieki gromadzone 
przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,  

10) zwierzętach domowych - zwierzęta tradycyjnie 
przebywające z człowiekiem w jego domu lub 
w innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzy-
mywane przez człowieka w charakterze towa-
rzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki eg-
zotyczne, chomiki i inne zwierzęta uznane za 
nadające się do trzymania w mieszkaniach  
w celach niehodowlanych,  

11) zwierzętach gospodarskich - zwierzęta utrzy-
mywane w celach hodowlanych i produkcyj-
nych, w szczególności: konie, bydło, świnie, 
owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, 
króliki, lisy, pszczoły oraz inne zwierzęta w ro-
zumieniu przepisów o organizacji hodowli i roz-
rodzie zwierząt gospodarskich. 

 
Rozdział 2 

Obowiązki właścicieli nieruchomości 
 

§ 4.1. Właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku poprzez: 
a) wyposażenie nieruchomości w standardowe 

pojemniki do zbierania odpadów komunalnych 
na zasadach ustalonych z firmą wywozową, 

b) stosowanie segregacji odpadów nadających 
się do odzysku lub recyklingu na warunkach 
podanych w niniejszym regulaminie,  

c) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej, 

d) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości oraz z części nieruchomości słu-
żących do użytku publicznego, 

e) zbieranie powstałych na terenie nieruchomo-
ści odpadów komunalnych oraz gromadzenie 
nieczystości płynnych w zbiornikach bezod-
pływowych, w tym ich pozbycie się, odbywa 
się w sposób zgodny z postanowieniami ni-
niejszego regulaminu. 

 
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są 

do prowadzenia selektywnego zbierania następu-
jących rodzajów odpadów: szkło, tworzywa sztuczne, 
metale, makulatura, odpady niebezpieczne.  

 
3. Właściciele nieruchomości, którzy nie ma-

ją możliwości podłączenia się do kanalizacji sani-
tarnej, winni zapewnić przejściowe gromadzenie 
nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływo-
wych posiadających nieprzepuszczalne dno i ścia-
ny lub odprowadzać te nieczystości do przydo- 
 

mowych oczyszczalni ścieków. Urządzenia te mu-
szą posiadać pojemność dostosowaną do potrzeb, 
w tym do ilości wody zużywanej przez użytkow-
ników, częstotliwości ich opróżniania oraz muszą 
spełniać wymagania przepisów prawa budow-
lanego.  

 
4. Właściciele nieruchomości mają obowią-

zek podłączenia się do sieci kanalizacyjnej w ter-
minie 6 m-cy od daty oddania sieci do użytku. 

 
5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są 

do utrzymywania drzew i krzewów w stanie zapo-
biegającym wyrządzaniu szkód.  

 
6. Właściciele nieruchomości, na których 

znajdują się dzikie wysypiska śmieci, zobowiązani 
są do uprzątnięcia śmieci na swój koszt oraz usta-
wienia tablicy z napisem „Zakaz wywozu śmieci”  
i zabezpieczenia działki przed jej dalszym zanie-
czyszczeniem. W przypadku nie uporządkowania 
działki przez właściciela, gmina wykona ten obo-
wiązek w zastępstwie zobowiązanego, obciążając 
go kosztami wywozu śmieci.  

 
7. Zabrania się spalania śmieci na terenie 

posesji, wywożenia do lasu i zasypywania nimi 
rowów.  
 

§ 5.1. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu 
miejsc publicznych powinien być realizowany 
przez odgarnięcie ich w miejsce nie powodujące 
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zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz po-
sypywanie go piaskiem w celu ograniczenia śli-
skości.  

 
2. Śnieg z chodników powinien być uprząt-

nięty w godzinach rannych, najpóźniej do godz. 
8.00. W przypadku silnych opadów śniegu, chod-
nik należy odśnieżyć w ciągu godziny od ustania 
opadów. 

 
3. Zanieczyszczenia suche, w tym piasek słu-

żący do ograniczenia śliskości, usuwane winny być 
z tych miejsc niezwłocznie po ustaniu przyczyny 
jego zastosowania i gromadzony w pojemnikach 
na odpady.  

 
4. Obowiązek utrzymania czystości i porząd-

ku na drogach publicznych należy do zarządcy 
drogi, w tym: 
- zbieranie i pozbywanie się odpadów zgroma-

dzonych w urządzeniach do tego przeznaczo-
nych i utrzymywanie tych urządzeń w odpowied-
nim stanie sanitarnym, porządkowym i tech-
nicznym, 

- usunięcie błota, śniegu i lodu oraz innych za-
nieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez 
właścicieli nieruchomości przyległych do drogi 
publicznej oraz z zatok autobusowych, 

- usunięcie śniegu i innych zanieczyszczeń wrzu-
conych na chodnik przez samochód odśnieża-
jący drogę. 

 
§ 6. Placówki handlowe, usługowe, gastro-

nomiczne i inne, w których natężenie ruchu tego 
wymaga, winny być wyposażone w pojemniki,  
w ilości zapewniającej utrzymanie porządku i czy-
stości. Pojemniki powinny być umieszczone przy 
wejściu do obiektu. 
 

§ 7.1. Dopuszcza się mycie samochodu po- 
za myjniami i warsztatami naprawczymi jedynie  
w miejscu wyznaczonym przez właścicieli nieru-
chomości a powstające ścieki muszą być odpro-
wadzone do zbiorników bezodpływowych lub ka-
nalizacji sanitarnej. 

 
2. Zabrania się na terenach przeznaczonych 

do użytku publicznego napraw pojazdów samo-
chodowych, za wyjątkiem napraw awaryjnych, 
oraz prowadzenia poza warsztatami naprawczymi 
napraw blacharsko-lakierniczych. 

 
3. Zabrania się odprowadzania do zbiorni-

ków bezodpływowych lub kanalizacji sanitarnej 
odpadów niebezpiecznych płynnych tj. zużyte oleje 
samochodowe oraz złomowania na terenie nieru-
chomości pojazdów samochodowych 
 

§ 8.1. Właściciel nieruchomości zobowiązany 
jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów ko-
munalnych  

 
2. Właściciel nieruchomości podłączony do 

zbiorczej kanalizacji ściekowej, zobowiązany jest 
do zawarcia umowy na odbiór nieczystości cie-
kłych za pośrednictwem tej kanalizacji. 

 
3. Właściciel nieruchomości zobowiązany 

jest do udokumentowania sposobu i częstotliwości 
korzystania z usług wykonywanych w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych czy opróżnia-
nia zbiorników bezodpływowych poprzez pobiera-
nie, przechowywanie i okazywanie na żądanie 
gminy dowodów wykonywania tych usług przez 
uprawnione jednostki. 

 
4. Właściciel nieruchomości zobowiązany 

jest do posiadania dowodów, o których mowa  
w ustępie 3, przez okres 2 lat kalendarzowych po 
upływie roku, w którym usługi były wykonane. 

 
5. Na żądanie Burmistrza, właściciel nieru-

chomości jest zobowiązany stawić się w Urzędzie 
Miejskim z dowodami, o których mowa w ust. 4  
i okazać je upoważnionemu przez Burmistrza pra-
cownikowi Urzędu. 
 

§ 9.1. W przypadku właścicieli nieruchomo-
ści, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w § 8 
ust. 1 i 2, obowiązek odbierania odpadów komu-
nalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 
w drodze decyzji przejmuje gmina. 

 
2. Burmistrz wydaje decyzję z urzędu, w której 

ustala: 
a) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie od-

padów komunalnych lub opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych, 

b) wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem 
górnych stawek opłat określonych w drodze 
uchwały przez Radę Miejską,  

c) terminy uiszczania opłat, o których mowa  
w pkt. a, 

d) sposób i terminy udostępniania urządzeń lub 
zbiorników w celu ich opróżniania. 

 
3. Decyzji, o której mowa w ust. 2 nadaje się 

rygor natychmiastowej wykonalności i jest wyda-
wana na okres jednego roku.  

 
4. Decyzja, o której mowa w ust. 2 ulega 

przedłużeniu w drodze decyzji wydawanej z Urzę-
du, na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomo-
ści nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed 
upływem daty obowiązywania decyzji, umowy,  
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w której termin rozpoczęcia wykonywania usług 
nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązu-
jącej decyzji. 
 

§ 10. Mieszkańcy gminy oraz inne osoby prze-
bywające na jej terenie, zobowiązani są do korzy-
stania z koszy ulicznych lub zabierania odpadów ze 
sobą w przypadku ich braku, w celu uniknięciu 
zaśmiecania terenów użytku publicznego. 

§ 11. Organizator imprezy o charakterze pu-
blicznym zobowiązany jest do: 
1) wyposażenia miejsca, w którym odbywa się 

impreza, w odpowiednią ilość pojemników na 
odpady stałe oraz zapewnienia odpowiedniej 
ilości toalet. 

2) oczyszczenia terenu bezpośrednio po zakoń-
czeniu imprezy i terenów przyległych, jeśli jest 
taka potrzeba. 

 
Rozdział 3 

Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych, w tym segregowanych 
 

§ 12.1. Właściciele nieruchomości zapewnia-
ją wyposażenie jej w urządzenia do gromadzenia 
odpadów komunalnych poprzez: zakup takich urzą-
dzeń, wydzierżawienie od firmy wywozowej lub  
w inny, ustalony stosowną umową z tą firmą sposób. 

 
2. Do gromadzenia odpadów komunalnych 

zmieszanych, służą pojemniki o pojemności 110 l  
i 1100 l w liczbie ustalonej z firmą wywozową. 
Ustala się, że na każdej nieruchomości zamieszka-
łej powinien się znajdować co najmniej jeden po-
jemnik o pojemności 110 l na odpady komunalne 
zmieszane.  

 
3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek 

utrzymywać pojemnik na odpady komunalne  
w należytym stanie sanitarnym i technicznym oraz 
stosować je zgodnie z przeznaczeniem. Miejsca 
ustawienia muszą być trwale oznaczone, łatwo 
dostępne dla użytkowników i pracowników od-
biorcy odpadów, utrzymywane w czystości i za-
bezpieczone przed zbieraniem się wody i błota. 

 
4. Koszty przygotowania i utrzymania miej-

sca ustawienia pojemników ponosi właściciel nie-
ruchomości. 

 
5. Do zbiórki odpadów komunalnych przy 

drogach publicznych, na przystankach komunikacji 
publicznej oraz innych terenach użytku publiczne-
go, służą kosze uliczne na odpady. 
 

§ 13.1. Odpady komunalne wielkogabaryto-
we powinny być gromadzone w miejscu wydzie-
lonym na terenie nieruchomości i usuwane moż-
liwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych  
z odbiorcą odpadów. 

 
2. Powstające na terenie nieruchomości od-

pady inne niż komunalne (np. odpady medyczne, 
odpady niebezpieczne) muszą być zbierane w spo-
sób wydzielony od odpadów komunalnych, zgod-
nie z odrębnymi przepisami.  
 

§ 14.1. Celem propagowania selektywnej 
zbiórki odpadów, gmina stwarza warunki i zachęty 
ekologiczne poprzez: 
- organizowanie zbiórki odpadów segregowa-

nych,  
- organizowanie konkursów ekologicznych z nagro-

dami. 
 
2. Właściciele nieruchomości, którzy doko-

nują selektywnej zbiórki odpadów, stosują do ich 
gromadzenia oznakowane worki z tworzyw sztucz-
nych z zachowaniem następujących kolorystyk: 
a) odpady z tworzyw sztucznych - worki żółte, 
b) szkło kolorowe - worki zielone, 
c) szkło białe - worki białe,  
d) makulatura - worki niebieskie. 

 
3. Do selektywnej zbiórki w/w odpadów na 

terenach osiedli mieszkaniowych spółdzielczych  
i komunalnych, stosuje się także oznaczone takimi 
samymi kolorami pojemniki o pojemności 1100 l.  

 
4. Selektywnej zbiórce odpadów podlegają: 

szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne, złom, ma-
kulatura, odpady niebezpieczne (baterie, przetermi-
nowane leki, oleje przepracowane, akumulatory). 

 
5. W/w odpady należy gromadzić wyłącznie 

w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub 
kolorowych workach odpowiednio oznaczonych. 

 
6. Wypełnione zgodnie z przeznaczeniem  

i zabezpieczone przed wysypaniem zawartości 
worki, właściciel nieruchomości wystawia do od-
bioru w miejscu widocznym dla odbiorcy odpa-
dów, w sposób nie utrudniający korzystania z ru-
chu i nie powodujący zaśmiecania miejsc publicz-
nych, w terminach ogłoszonych przez odbiorcę. 

 
7. Zarówno w pojemnikach jak i w workach 

na odpady segregowane wolno umieszczać jedy-
nie odpady zgodne ze wskazanym na nich prze-
znaczeniem.  
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8. Wraz z selektywną zbiórką odpadów sta-
łych, należy prowadzić akcję informacyjno-edukacyj-
ną na temat jej znaczenia dla ochrony środowiska 
naturalnego. 
 

§ 15.1. Do gromadzenia odpadów niebez-
piecznych służą odpowiednio oznakowane pojem-
niki ustawione w miejscach ogólnie dostępnych na 
terenie gminy: 
a) baterie - szkoły,  
b) przeterminowane leki - wytypowane apteki, 
c) oleje przepracowane i opakowania po olejach 

a także zużyty sprzęt AGD i RTV - na terenie 
firmy EKO 2 - PLUS przy ul. Staszica 9 w Stą-
porkowie, gdzie utworzono Gminny Punkt 
Zbierania Odpadów Niebezpiecznych.  

 
§ 16.1. Właściciel nieruchomości podłączony 

do zbiorczej kanalizacji ściekowej, zobowiązany 
jest do zawarcia umowy na odbiór nieczystości 
ciekłych za pośrednictwem tej kanalizacji, w ilości 
wynikającej z przepisów podanych poniżej. 

 

2. Zabrania się używania zawartości zbiorni-
ków bezodpływowych na potrzeby użyźniania gle-
by oraz wylewania ich zawartości na teren nieru-
chomości, odprowadzania nieczystości do cieków 
wodnych, urządzeń melioracyjnych i odwadniają-
cych drogi, itp. 

 
3. Normatywne ilości nieczystości płynnych 

wylicza się według zasad określonych w odręb-
nych przepisach. 
 

§ 17.1. Do zbierania odpadów na terenach 
budów mogą być wykorzystane: kontenery, worki  
i inne pojemniki nienormatywne zapewniające 
zachowanie porządku i czystości. 

 
2. Dopuszcza się krótkotrwałe i uzasadnione 

procesem budowlanym gromadzenie zmieszanego 
gruzu budowlanego luzem. 

 
3. Wykonanie obowiązków określonych w 

ust. 1 należy do wykonawcy robót budowlanych. 

 
Rozdział 4 

Częstotliwość i sposób usuwania odpadów oraz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
 

§ 18.1. Stałe odpady komunalne drobne 
(zmieszane) muszą być usuwane z terenu nieru-
chomości w terminach uzgodnionych z odbiorcą 
odpadów, z częstotliwością co najmniej raz w mie-
siącu. Dopuszcza się jednak zmniejszenie często-
tliwości wywozu w następujących przypadkach:  
a) jeden raz na dwa miesiące z nieruchomości 

zamieszkałych przez nie więcej niż dwie osoby, 
b) jeden raz na kwartał z nieruchomości zamiesz-

kałych przez jedną osobę.  
 
2. Właściciele nieruchomości przebywający 

na jej terenie:  
a) w sezonie od 15 maja do 15 września, zobo-

wiązani są do opróżniania pojemników z czę-
stotliwością co najmniej raz w miesiącu,  

b) w weekendy - zobowiązani są do opróżniania 
pojemników z częstotliwością co najmniej raz 
na kwartał. 

 
3. Opróżnianie zbiorników na nieczystości 

ciekłe odbywać się musi z częstotliwością gwaran-
tującą zabezpieczenie przed ich przepełnieniem, 

stanowiącym zagrożenie dla powierzchni ziemi i 
wód podziemnych, na podstawie umowy z upraw-
nioną firmą wywozową.  

 
4. Wysokość opłat za usuwanie i unieszko-

dliwianie odpadów komunalnych ustala odbiorca 
odpadów. Stawki opłat regulują indywidualne 
umowy zawarte z właścicielami nieruchomości. 
 

§ 19.1. Odpady segregowane wystawione 
przez mieszkańców odbierane są przez przedsię-
biorcę co najmniej raz na dwa miesiące,  

 
2. Odpady wielkogabarytowe wystawiane 

przez mieszkańców odbierane są przez przedsię-
biorców dwa razy w roku (wiosną i jesienią).  

 
3. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych 

powinna być dostosowana do ilości gromadzo-
nych w nich odpadów, jednak nie może być mniej-
sza niż raz na tydzień. 

 
Rozdział 5 

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania  
na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia  

zobowiązane są podmioty uprawnione 
 

§ 20. System gospodarowania odpadami 
komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpa-

dów komunalnych ulegających biodegradacji kie-
rowanych do składowania: 
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1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75 % 

wagowo całkowitej masy odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji, 

2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50 % 
wagowo całkowitej masy odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji,  

3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35 % 
wagowo całkowitej masy odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji,  
w stosunku do masy tych odpadów wytworzo-
nych w roku 1995. 

 
Rozdział 6 

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami 
 

§ 21.1. Odpady komunalne odbierane od wła-
ścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Stą-
porków przez podmioty uprawnione, które nie 
mogą być poddane odzyskowi, należy wywozić na: 
a) teren składowiska w Promniku, gmina Straw-

czyn, 
b) teren składowiska w Końskich,  
c) teren zakładu Segregacji i Odzysku Odpadów 

Komunalnych i Produkcji Paliwa Alternatyw-
nego w Skarżysku Kamiennej. 

 
2. Komunalne nieczystości ciekłe z terenu mia-

sta i gminy Stąporków, należy wywozić do Komu-
nalnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Odlewniczej 
w Stąporkowie. 

 
3. Masa odpadów komunalnych, zebranych 

w sposób selektywny przez właścicieli nierucho-
mości lub najemców/właścicieli lokali, jest reje-
strowana przez podmiot uprawniony, z którym 
mają oni podpisane umowy.  

 
4. Górne stawki opłat są skalkulowane dla 

sytuacji, w której właściciele nieruchomości nie 
dokonują selekcji odpadów, zaś obowiązek uzy-
skania obowiązujących poziomów odzysku ma wy-
łącznie podmiot uprawniony, który ma obowiązek 
selekcjonować odpady zmieszane. Gmina, podej-
mując uchwałę w sprawie górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 
dokonuje wstępnego ich oszacowania na  podsta-
wie własnych kalkulacji stawek opłat. 

 
5. Stawki opłat zawarte w umowach podpi-

sanych z właścicielami nieruchomości przez pod-
miot uprawniony, nie mogą być wyższe niż górne 
stawki opłat. 

 

6. Gmina, poprzez podmioty prowadzące dzia-
łalność w zakresie odbioru odpadów komunal-
nych, które są obowiązane do selektywnego ich 
odbierania oraz do ograniczenia ilości odpadów 
ulegających biodegradacji kierowanych do skła-
dowania, zapewnia warunki funkcjonowania sys-
temu selektywnego zbierania i odbierania odpa-
dów komunalnych, aby było możliwe ograniczenie 
składowania odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji. Dopuszcza się składowanie odpa-
dów komunalnych ulegających biodegradacji w przy-
domowych kompostownikach. 

 
7. Gmina podaje do publicznej wiadomości 

wymagania, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy ubie-
gający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości; w wy-
maganiach tych szczegółowo określa, w oparciu  
o niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów 
przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego 
postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

 
8. Gmina, wydając zezwolenie na odbiór od-

padów od właścicieli nieruchomości, poprzez 
określenie szczegółowych zasad odbioru i postępo-
wania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania 
wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym 
powstających w gospodarstwach domowych od-
padów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, odpadów budowla-
nych z remontów i odpadów niebezpiecznych.  

 
9. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych  

z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie pozio-
mu odzysku i recyklingu odpadów opakowanio-
wych, realizowane jest poprzez selektywne zbiera-
nie przez właścicieli nieruchomości i selektywny 
ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej ko-
lejności przez właściwe postępowanie z nimi. 

 
Rozdział 7 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie 
 

§ 22.1. Utrzymujący zwierzęta domowe, zo-
bowiązani są do zachowania środków ostrożno- 
ści zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi  
i zwierząt a także dołożenie starań, aby zwierzęta 
te nie były uciążliwe dla otoczenia. 

2. Utrzymujący zwierzęta domowe, zobowią-
zani są do sprawowania nad nimi właściwej opie-
ki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez 
dozoru. 
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§ 23. Utrzymujący psy, zobowiązani są do: 
1) zarejestrowania psa w Urzędzie Miejskim w Stą-

porkowie lub u sołtysa (mieszkańcy sołectw): 
a) zgłoszenie do rejestru winno zawierać: imię, 

nazwisko i adres właściciela oraz imię, ra-
sę, płeć, maść i wiek psa, 

b) po wpisaniu do rejestru, osoba zgłaszająca 
otrzymuje znaczek identyfikacyjny psa, który 
winien być w sposób widoczny umiesz-
czony przy smyczy zwierzęcia, 

c) postępowanie w sprawie rejestracji jest 
bezpłatne, 

2) uiszczania podatku od posiadania psa zgodnie 
z uchwałą Rady Miejskiej w Stąporkowie, 

3) właściciel psa rasy niebezpiecznej musi uzy-
skać stosowną decyzję wydaną przez Burmi-
strza Stąporkowa, 

4) prowadzenia psa w miejscach publicznych  
na smyczy, a psa rasy uznawanej za niebez-
pieczną - do nałożenia kagańca, 

5) prowadzenia psa bez smyczy tylko w miej-
scach mało uczęszczanych, pod warunkiem,  
że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) 
sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem, 

6) nie wprowadzania psów na teren placów za-
baw i piaskownic dla dzieci, 

7) nie wprowadzania psów do placówek handlo-
wych, gastronomicznych i innych obiektów 
publicznego użytku, jeżeli wynika to z oznako-
wania, 

8) w razie zaginięcia psa, właściciel zobowiązany 
jest niezwłocznie do zgłoszenia tego faktu  
w urzędzie miejskim lub u sołtysa,  

9) w razie śmierci psa lub zmiany jego właścicie-
la, dotychczasowy właściciel zobowiązany jest 
do zgłoszenia  tego faktu w urzędzie miejskim 
lub u sołtysa, w celu wykreślenia psa z rejestru 
i zwrotu znaczka identyfikacyjnego, w terminie 
do 10 dni, 

10) psy biegające bez nadzoru będą traktowane 
jako bezpańskie, wyłapywane i przekazywane 
do schroniska dla zwierząt przez podmioty 
uprawnione,  

11) w przypadku ustalenia posiadacza zwierzęcia, 
które zostało schwytane w trakcie akcji wyła-
pywania bezpańskich psów, koszty jego poby-
tu w schronisku i wymagalnych zabiegów we-
terynaryjnych, ponosić będzie jego posiadacz, 

12) wyłapane i umieszczone w schronisku zwierzę-
ta, będą przekazywane ich właścicielom po 
uiszczeniu wszelkich opłat, łącznie z opłatami 
karnymi. 

 
§ 24. Utrzymujący gady, płazy, ptaki, owady 

w lokalach mieszkalnych lub użytkowych, zobo-
wiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się 
z pomieszczenia.  
 

§ 25.1. Właściciele nieruchomości utrzymu-
jący zwierzęta gospodarskie, mają obowiązek wy-
budowania zbiorników na składowanie obornika  
i gromadzenie gnojowicy. Urządzenia te powinny 
odpowiadać wymogom określonym w obowiązu-
jących przepisach. 

 
2. Przy hodowli zwierząt gospodarskich, pro-

wadzący hodowlę musi przestrzegać obowiązują-
cych przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz 
dbać o to, aby utrzymywanie zwierzęcia nie powo-
dowało dla innych osób zamieszkujących nieru-
chomości sąsiednie, uciążliwości, w tym hałas, 
odory itp. 

 
3. Nie dopuszcza się odprowadzania nieczy-

stości ciekłych z hodowli zwierząt gospodarskich 
do kanalizacji sanitarnej. 

 
Rozdział 8 

Zasady przeprowadzania deratyzacji 
 

§ 26.1. Właściciele nieruchomości mają obo-
wiązek przeprowadzenia deratyzacji na terenie wła-
snej nieruchomości na własny koszt. 

 
2. Powszechne akcje deratyzacyjne, organi-

zowane będą w porozumieniu z właściwym Inspek-
torem Sanitarnym. Urząd Miejski określi termin 

deratyzacji w formie obwieszczenia na terenie 
gminy. 

 
3. Właściciele ferm drobiowych, zakładów 

przetwórstwa spożywczego, tuczarni, itp. zobowią-
zani są do przeprowadzenia deratyzacji co naj-
mniej raz w roku. 

 
Rozdział 9 

Obowiązki odbiorcy odpadów 
 

§ 27. Odbiorcy odpadów zobowiązani są do: 
1) uzyskania stosownego zezwolenia na zbieranie 

odpadów komunalnych lub wywóz nieczysto- 
 

ści ciekłych oraz dokonywanie odbioru i trans-
portu odpadów zgodnie z wydanym zezwo-
leniem. 
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2) zawierania indywidualnych umów na odbiór 

odpadów oraz wystawianie dokumentu po-
świadczającego wykonanie usługi - dowodu za-
płaty z wyszczególnieniem ilości i rodzaju ode-
branych odpadów. Umowa winna zawierać: 
oznaczenie stron, datę zawarcia umowy, numer 
zezwolenia, które posiada odbiorca odpadów, 
zakres wykonywanej usługi, w szczególności 
określenie częstotliwości odbioru odpadów.  

3) odbiorca odpadów, oprócz odpadów komu-
nalnych, obowiązany jest do odbioru wszyst-
kich selektywnie zebranych rodzajów odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych, 
w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego, odpadów wielkogabarytowych i od-
padów z remontów.  

 
Rozdział 10 

Przepisy końcowe 
 

§ 28. Nadzór nad realizacją obowiązków wy-
nikających z niniejszego regulaminu sprawuje 
Burmistrz Stąporkowa. 
 

§ 29. W przypadku stwierdzenia naruszenia 
przepisów niniejszego regulaminu, stosowane 
będą środki egzekucyjne określone w ustawie  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 
 

2521 
 

UCHWAŁA Nr XXXII/261/06 
RADY GMINY W BLIŻYNIE 

 
z dnia 29 czerwca 2006r. 

 
w sprawie wprowadzenia 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 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  
oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerw- 
ca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.  
z 2005r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr XXIX/247/06 Rady Gminy 

w Bliżynie z dnia 6 lutego 2006 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2006 rok 
wprowadza się następujące zmiany: 
1/ Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 - 

Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi pu-
bliczne gminne, § 6260 - Dotacje otrzymane  
z funduszy celowych na finansowanie lub dofi-
nansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaku-
pów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 
publicznych 
o kwotę  25.000 zł 
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność,  
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów  
o kwotę  1.860 zł 
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, 
placów i dróg, § 0970 - Wpływy z różnych do-
chodów o kwotę  1.880 zł 

2/ Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 - 
Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi pu-
bliczne powiatowe, § 6620 - Dotacje celowe 
przekazane dla powiatu na inwestycje i zaku- 
py inwestycyjne realizowane na podstawie po-
rozumień między jednostkami samorządu tery-
torialnego 
o kwotę  244.175 zł 
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, § 4140 - 
Wpłaty na PEFRON  
o kwotę  2.256 zł 
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych 
o kwotę  3.818 zł 
w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 - 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 3030 - Różne 
wydatki na rzecz osób fizycznych 
o kwotę  10.670 zł 
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 - 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego, § 4300 - Zakup usług pozostałych 
o kwotę  800 zł 
rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej,  
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 
o kwotę  88 zł 

3/ Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 - 
Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi pu-
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bliczne gminne, § 4010 - Wynagrodzenia oso-
bowe pracowników  
o kwotę  6.074 zł 
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bu-
dżetowych 
o kwotę  25.000 zł 
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność,  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  
o kwotę  1.860 zł 
w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 
80101 - Szkoły podstawowe, § 4270 - Zakup 
usług remontowych 
o kwotę  34.175 zł 
w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 - 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4170 - Wy-
nagrodzenia bezosobowe 
o kwotę  10.670 zł 
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 - 
Świadczenia rodzinne oraz składki na bez-
pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie-
czenia społecznego, § 4170 - Wynagrodze- 
nia bezosobowe 
o kwotę  800 zł 
rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej,  
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  
o kwotę  88 zł 
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, 
placów i dróg, § 4270 - Zakup usług remonto-
wych o kwotę  1.880 zł 

3/ W załączniku Nr 3 do uchwały - „Przychody  
i rozchody budżetu” w części przychody w lp. 1 
oraz lp. 1.2 kwotę „2.095.000 zł” zastępuje się 
kwotą „1.885.000 zł” zgodnie z nowa treścią sta-
nowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

4/ W załączniku Nr 4 - „Wydatki inwestycyjne  
na okres roku budżetowego” lp. 3 - Budowa 
chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 42 na od-

cinku Gilów-Bliżyn skreśla się, w lp. 11 - „Budo-
wa drogi wewnętrznej Mroczków - Sobótka  
w miejscowości Mroczków o długości około 
180 m”, w kol. 6 i 7 kwotę „35.000 zł” zastępu-
je się kwotą „60.000 zł”, a nową jego treść sta-
nowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

5/ W załączniku Nr 4a wprowadza się: 
lp. 12 - Budowa chodnika w ciągu drogi krajo-
wej Nr 42 na odcinku Gilów - Bliżyn 
w kol. 8 - Łączne nakłady finansowe - 556.700 zł, 
w kol. 9 - Wysokość wydatków w roku budże-
towym 150.000 zł, 
w kol. 11 - dochody własne 50.000 zł, 
w kol. 13 - kredyty i pożyczki 100.000 zł, 
w kol. 16 - wysokość wydatków w roku 2007 
406.700 zł 
zgodnie z nową treścią stanowiącą załącznik  
Nr 3 do niniejszej uchwały, 

6/ W załączniku Nr 8 - Wykaz dotacji udzielanych 
z budżetu w 2006 roku w lp. 1 w kol. 7 - Dota-
cje celowe inwestycyjne kwotę „504.725 zł” 
zastępuje się kwotą „260.550 zł” 
w kol. 8 - Zakres dotacji nadaje się nową treść: 
„Budowa drogi powiatowej Szałas - Odrowąż 
222.550 zł, 
Budowa drogi powiatowej w Jastrzębii 38.000 zł, 
zgodnie z nową treścią stanowiącą załącznik  
Nr 4 do niniejszej uchwały, 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

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

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

Przewodniczący Rady Gminy: M. Bąk 

Załączniki do uchwały Nr XXXII/261/06  
Rady Gminy w Bliżynie  
z dnia 29 czerwca 2006r.  

 
Załącznik Nr 1 

 
Przychody i rozchody budżetu 

 
w zł 

Lp. Przychody Kwota 
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe (§ 903 i § 952)  

w tym: 1 885 000 

1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy struktu-
ralnych i Funduszu 

 

1.2. pozostałe kredyty i pożyczki (§ 952) 1 885 000 
2. Papiery wartościowe (§ 931)  
 w tym:  

2.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy struktu-
ralnych i Funduszu 

 

3. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych (§ 931)  
 w tym:  

3.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy struktu-
ralnych i Funduszu 
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4. Spłata pożyczek udzielonych (§ 951)  
5. Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)  
6. Prywatyzacja majątku j.s.t. (§ 941, § 942 i § 9441))  
7. Inne źródła (§ 955 i § 994) 353 000 

7.1. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozli-
czeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955) 

353 000 

7.2. Przychody z lokat (§ 994)  
 Razem przychody 2 238 000 
 Rozchody  
1. Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963) 193 157 
 w tym:  

1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy struktu-
ralnych i Funduszu 

 

1.2. pozostałe kredyty i pożyczki (§ 992) 193 157 
2. Wykup papierów wartościowych (§ 982)  
 w tym:  

2.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy struktu-
ralnych 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 struktu-
ralnych i Funduszu 

 

4. Udzielone pożyczki (§ 991)  
5. Lokaty w bankach (§ 994)  
6. Inne cele (§ 995)   
 Razem rozchody 193 157 

 
Załącznik Nr 2 

 
Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 

 
w zł 

Źródła finansowania wydatków: 
środki z innych źródeł 

Lp. Zadanie inwestycyjne 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
program lub 
koordynująca 

jego wykonanie 

Dział Rozdział 

Łączne  
nakłady  

finansowe  
(w roku  

budżetowym) 

dochody 
własne 

dotacje kredyty  
i pożyczki kwota 

pochodzące 
z: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Budowa wodociągu w Ubyszowie 

Żabowie 
Gmina Bliżyn 010 01010 40 000 40 000     

2. Budowa drogi gminnej Kopcie do 
leśniczówki w Kopciach 

Gmina Bliżyn 600 60016 46 650 46 650     

3. Budowa chodników w ciągu drogi 
krajowej nr 42 - projekty: 

Gmina Bliżyn 600 60095 45 200 45 200     

4. Budowa parkingu przy ul. Piasko-
wej w Bliżynie 

Gmina Bliżyn 600 60095 110 000 10 000  100 000   

5. Zakup sprzętu komputerowego Gmina Bliżyn 750 75023 15 600 15 600     
6. Zakup autoklawu Gmina Bliżyn 851 85121 13 000 13 000     
7. Budowa oświetlenia ulicznego Gilów 

(przy torze) 
Gmina Bliżyn 900 90015 19 400 19 400     

8. Budowa oświetlenia - projekty Gmina Bliżyn 900 90015 43 000 43 000     
9. Budowa drogi wewnętrznej - ciągu 

pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami: 
Piaskową i Kamienną w miejscowo-
ści Bliżyn i Wojtyniów w km 0+000 
do 0+497,4 

Gmina Bliżyn 600 60016 30 000 30 000     

10. Budowa drogi gminnej Bugaj-Brzeście 
w miejscowości Bugaj i Brzeście 
w km 0+570 do 1+320 

Gmina Bliżyn 600 60016 30 000 30 000     

11. Budowa drogi wewnętrznej Mroczków 
- Sobótka w miejscowości Mroczków 
o długości około 180 m 

Gmina Bliżyn 600 60016 60 000 60 000     

12. Budowa drogi wewnętrznej Płacz-
ków k/leśniczówki 

Gmina Bliżyn 600 60016 30 000 30 000     

13. Budowa drogi gminnej Górki-Barwi-
nek-Mroczków w miejscowości Górki 

Gmina Bliżyn 600 60016 27 800 27 800     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
14. Przebudowa kotłowni węglowej na 

gazową wraz z instalacją c.o. w bu-
dynku SPZOZ w Bliżynie 

Gmina Bliżyn 851 85121 280 000 40 000 0 240 000   

15. Zmiana konstrukcji dachu na bu-
dynku SP ZOZ w Bliżynie 

Gmina Bliżyn 851 85121 300 000 20 000  280 000   

16. Odbudowa drogi gminnej nr 3 Za-
górze-Ubyszów w miejscowości Za-
górze 

Gmina Bliżyn 600 60078 75 000 25 000 50 000    

 Ogółem    1 165 650 495 650 50 000 620 000 0 0 

  
Załącznik Nr 3 

 
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 

 
Okres realizacji 

programu 
Źródła finansowania wydatków: 

środki z innych źródeł Lp. Program inwestycyjny 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
program lub 
koordynująca 

jego wykonanie 

Dział Rozdział Rok 
rozpo-
częcia 

Rok 
zakoń-
czenia 

Łączne 
nakłady 

finansowe 

Poniesione 
wydatki do 
31.12.2005r. 

Wysokość 
wydatków 

w roku 
budżetowym 

dochody 
własne dotacje 

kredyty 
i pożyczki kwota pochodzące z: 

Wysokość 
wydatków 

w roku 
2007 

Wysokość 
wydatków 

w roku 
2008 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. 

Budowa wodociągu w miejsco-
wości: Bliżyn, Jastrzębia i Woj-
tyniów ul. Podleśna wraz z przy-
łączami i pompownią wody z 
przyłączem energetycznym 

Gmina Bliżyn 010 01010 2004 2006 678  836 301 134 377 702 177 702 0 200 000 0  0 0 

2. Budowa wodociągu w Górkach Gmina Bliżyn 010 01010 2005 2006 91 600 41 800 49 800 49 800  0     

3. Zaopatrzenie w wodę wsi Rę-
docin 

Gmina Bliżyn 010 01010 2006 2007 241 100  148 000 48 000 0 100 000 0  93 100  

 - Wykup gruntów oraz projekt 
techniczny 

   2006  41 000  41 000 41 000       

 - Budowa studni wraz z zaple-
czem 

   2006  107 000  107 000 7 000  100 000     

 - Budowa sieci z przyłączeniami     2007 93 100        93 100  

4. 

Odbudowa odwodnienia ulicy So-
bieskiego w Bliżynie wraz z obiek-
tami technologicznymi przezna-
czonymi do oczyszczenia wód 
deszczowych 

Gmina Bliżyn 600 60016 2004 2006 240 277 63 357 176 920 20 740   156 180 
fundusze 

struktur. UE 
  

5. 

Przebudowa drogi gminnej 
nr Goo212610022 Kucębów Gór-
ny w kilometrze 0+000 do 1+162 
w miejscowości Kucębów 

Gmina Bliżyn 600 60016 2004 2007 720 391 13 000       707 391  

6. 

Budowa oczyszczani ścieków w 
miejscowości Wojtyniów oraz ka-
nalizacji w miejscowościach Woj-
tyniów i Bliżyn 

Gmina Bliżyn 900 90001 2004 2008 6 332 625 281 556 591 500 141 500 0 450 000 0 0 3 079 300 2 525 500 

 - Wykup gruntu pod oczyszczal-
nię i przepompownię 

   2004 2006 40 500 15 000 25 500 25 500       

 - Wykonanie map do celów pro-
jektowych 

   2004 2005 59 400 59 400         

 
- Opracowanie projektu budow-

lanego wraz ze studium wyko-
nalności 

   2004 2007 232 725 51 925 101 500 101 500     79 300  

 Budowa oczyszczalni wraz z ka-
nalizacją I etap 

   2006 2008 6 000 000  464 500 14 500  450 000   3 000 000 2 525 500 

7. Odbudowa zalewu bliżyńskiego 
w Bliżynie 

Gmina Bliżyn 900 90001 2005 2008 4 780 594 45 000 210 000 110 000 0 100 000 0  1 525 594 3 000 000 

 Wykup gruntu pod zalew    2005 2006 105 000 45 000 60 000 60 000       

 Opracowanie projektu wraz ze 
studium wykonalności 

   2005 2006 150 000  150 000 50 000  100 000     

 Odbudowa zalewu bliżyńskiego 
w Bliżynie 

   2006 2008 4 525 594        1 525 594 3 000 000 

8. Budowa oświetlenia drogi powia-
towej w Wołowie 

Gmina Bliżyn 900 90015 2004 2006 92 332 56 332 36 000 36 000       

9. Budowa oświetlenia drogi kra-
jowej w Górkach 

Gmina Bliżyn 900 90015 2004 2006 140 388 84 033 56 355 56 355       

10. Rewitalizacja obiektów zabytko-
wych w Bliżynie 

Gmina Bliżyn 010 01036 2005 2006 312 500 57 700 254 800 87 783   167 017 fundusze 
struktur. UE 

  

11. 

Przebudowa kotłowni węglowej 
na opalaną gazem płynnym w 
budybku Szkoły Podstawowej 
w Odrowążku 

Gmina Bliżyn 801 80101 2004 2006 356 094 231 094 125 000   125 000     

12. 
Budowa chodnika w ciągu drogi 
krajowej nr 42 na odcinku Gilów 
- Bliżyn 

Gmina Bliżyn 600 60095 2006 2007 556 700  150 000 50 000  100 000   406 700  

 Ogółem      14 543 437 1 175 006 2 176 077 777 880 0 1 075 000 323 197  5 812 085 5 525 500 
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Załącznik Nr 4 
 

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku 
 

w zł 
Dotacje celowe L.p. Jednostka otrzymująca Dział Rozdz. Dotacje  

podmiotowe bieżące inwestycyjne 
Zakres dotacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Starostwo Powiatowe w Skarży-
sku Kamiennej 600 60014 

  

260 550 

Budowa drogi powiatowej Szałas - Odro-
wąż 222.550 zł,  
Budowa drogi powiatowej w Jastrzębii 
38.000 zł 

2. Starostwo Powiatowe w Skarży-
sku Kamiennej 

801 80113  16 300  Dowożenie uczniów do Zespołu Placówek 
Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo 

3. Urząd Miasta Kielce 851 85158  2 400  Realizacja programów terapeutycznych przez 
Izbę Wytrzeźwień 

4. Urząd Miasta w Skarżysku Ka-
miennej 

900 90002   50 000 Rekultywacja składowiska odpadów „Łyżwy” 

5. Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie 921 92109 270 000 
  Upowszechnianie kultury, prowadzenie bi-

bliotek oraz upowszechnianie kultury fizycz-
nej i sportu 

6. Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie 851 85154 
 

3 000 
 Realizacja programów profilaktycznych z za-
kresu przeciwdziałania alkoholizmowi i nar-
komani dla dzieci i młodzieży 

7. 
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Ka-
mienna” w Skarżysku 

851 85154 

 

1 600 

 Wspieranie działań środowisk trzeżwościo-
wych i klubów abstynenckich na rzecz osób 
uzależnionych od alkoholu oraz współuza-
leżnionych 

8. 
Stowarzyszenie Wspierania Inicja-
tyw Oświatowo-Wychowawczych 
w Lublinie 

851 85154 
 

25 000 
 Organizacja wypoczynku dla dzieci i mło-
dzieży 

 Ogółem   270 000 48 300 310 550  

 
 

2522 
 

UCHWAŁA Nr XXXII/267/06 
RADY GMINY W BLIŻYNIE 

 
z dnia 29 czerwca 2006r. 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/214/05 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 26 października 2005r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Bliżyn i Gminą Skarżysko-Kamienna dotyczącego 
zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Skarżysku-Kamiennej „Łyżwy” 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala,  
co następuje: 

 
§ 1. Zmienia się treść załącznika do Uchwały 

Nr XXVI/214/05 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 
26.X.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia między Gminą Bliżyn i Gminą Skarży-
sko-Kamienna dotyczącego zamknięcia i rekulty-
wacji składowiska odpadów w Skarżysku-Kamiennej 

„Łyżwy”. Nowa treść porozumienia stanowi załącz-
nik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

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

niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  
i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: M. Bąk 
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/267/06  
Rady Gminy w Bliżynie  
z dnia 29 czerwca 2006r. 

 
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu ...................... 
 
pomiędzy: 
Gminą Skarżysko-Kamienna 
reprezentowaną przez: 
Waldemara Mazura - Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Lidii Polewany 
a 
Gminą Bliżyn 
reprezentowaną przez: 
Tomasza Rokitę - Wójta Gminy Bliżyn 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aliny Głownia 
o treści następującej: 
 

§ 1 
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest dofinansowanie przez Gminę Bliżyn zadania inwestycyjnego 
Gminy Skarżysko-Kamienna pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Skarżysku-Kamiennej „Łyżwy”. 
 

§ 2 
Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 Gmina Bliżyn przekaże Gminie Skarżysko-Kamienna środki  
finansowe w wysokości 10,64 % kosztów zamknięcia i rekultywacji składowiska „Łyżwy” wynikających  
z rozstrzygnięcia przetargu, pomniejszonych o kwotę pozyskanych środków pomocowych. 
 

§ 3 
1. Na koordynatora działań związanych z zamknięciem i rekultywacją składowiska „Łyżwy” strony wspólnie 

wyznaczają Gminę Skarżysko-Kamienna. 
2. Strony wspólnie ustalają że merytoryczny i finansowy nadzór nad przebiegiem realizacji przedmiotowego 

zadania będzie sprawować jednostka organizacyjna Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej - Wydział  
Inwestycji, Gospodarki Komunalnej. 

3. W przetargu dotyczącym wyłonienia wykonawcy inwestycji będą brać udział przedstawiciele Gminy Bliżyn. 
 

§ 4 
1. Dofinansowanie kosztów rekultywacji składowiska „Łyżwy” wyliczono proporcjonalnie do ilości mieszkańców 

w Gminach partycypujących w kosztach zamknięcia i rekultywacji składowiska tj. Skarżysko-Kamienna, 
Skarżysko-Kościelne, Suchedniów, Bliżyn i Łączna. 

2. Gmina Błiżyn liczy 8 908 mieszkańców, co stanowi 10,64 % ogólnej liczby mieszkańców wszystkich Gmin 
partycypujących w kosztach rekultywacji. 

3. Szacunkowy koszt zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Skarżysku-Kamiennej 
„Łyżwy” wyniesie ok. 4 000 000 zł, 

4. Gmina Bliżyn będzie przekazywać środki na pokrycie rzeczywistych kosztów wykonanych robót, o których 
mowa w § 1 udokumentowane fakturami wykonawców. 

5. Podstawą dokonania przelewu jest pisemny wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna z załączonymi kserokopiami 
dokumentów: 
a/ kserokopia faktury VAT,  
b/ protokół odbioru robót. 

6. Środki finansowe będą przekazywane przez Gminę Bliżyn w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku  
na rachunek Gminy Skarżyska-Kamiennej na konto: 
PKO BP O/Skarżysko-Kam. nr 31 1020 2629 0000 9604 0090 6834 

 
§ 5 

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania porozumienia za uprzednim 3-miesięcznym wypowiedzeniem  
po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Gminy Skarżysko-Kamienna lub Rady Gminy Bliżyn. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 6 
Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszego porozumienia rozstrzygać będzie właściwy 
miejscowo i rzeczowo Sąd. 
 

§ 7 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy  
kodeksu cywilnego. 
 

§ 8 
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 
 

§ 9 
Strony zapoznały się z treścią niniejszego porozumienia i akceptują je w całości, co potwierdzają podpisem: 
 
 

Gmina Skarżysko-Kamienna        Gmina Bliżyn 
 
 
 

Kontrasygnata skarbnika:       Kontrasygnata skarbnika: 
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UCHWAŁA Nr XXIX/153/06 
RADY GMINY MOSKORZEW 

 
z dnia 30 czerwca 2006r. 

 
w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczania wody z urządzeń sieci komunalnej w Gminie Moskorzew 

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

ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 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. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568) oraz art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 
747, zm.: z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2004r. Nr 96, 
poz. 956) Rada Gminy uchwala co następuje: 

 
§ 1. Na wniosek Przedsiębiorstwa Gospo-

darki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o  
we Włoszczowie zatwierdza się: 
1. Taryfę opłat za wodę dla: 

- gospodarstw domowych w wys. 2,00 zł/m3

- odbiorcy hurtowego - 1,60 zł/m3

- pozostałych odbiorców - 2,25 zł/m3

2. Opłatę stałą z tytułu utrzymania gotowości urzą-
dzeń do podawania wody: 

- gospodarstwa indywidualne - 0,50 zł/m-c 
- pozostali odbiorcy - 1,00 zł/m-c 

 
§ 2.1. Do taryf i opłat należy doliczyć podatek 

VAT w wysokości 7 % 
 
2. Taryfy obowiązują przez cały rok. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Pre-

zesowi Zarządu PGKiM Spółka z o.o. we Włosz-
czowie. 

 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach 

chwili ogłoszenia i obowiązywać będzie do 9 sierpnia 
2007 roku. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: A. Wiekiera 
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UCHWAŁA Nr XXIX/154/06 
RADY GMINY MOSKORZEW 

 
z dnia 30 czerwca 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. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 165, 
art. 167 ust. 2 pkt. 2 i 3, Art. 188 ust. 1 pkt. 1 usta-
wy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala 
co następuje: 

 
§ 1.1. Wprowadza się do budżetu dotacje: 

a/ zmniejsza się dochody: 
- w dz. 852 rozdz. 85219 § 2030  - 2.000 zł 

b/ zmniejsza się wydatki: 
- w dz. 852 rozdz. 85219 § 4010  - 2.000 zł 

c/ zwiększa się dochody: 
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 2700  - 20.000 zł 
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6339  - 122.732 zł 
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 2030  - 360 zł 
- w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030  - 9.600 zł 
- w dz. 852 rozdz. 85219 § 2030  - 3.000 zł 
- w dz. 852 rozdz. 85228 § 2010  - 2.000 zł 
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 2700  - 3.000 zł 

d/ zwiększa się wydatki: 
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4210  - 20.000 zł 
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6059  - 122.732 zł 
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4240  - 360 zł 
- w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110  - 9.600 zł 
- w dz. 852 rozdz. 85219 § 4010  - 2.000 zł 

§ 4110  - 800 zł 
§ 4120  - 200 zł 

- w dz. 852 rozdz. 85228 § 4010  - 1.500 zł 
§ 4110  - 400 zł 
§ 4120  - 100 zł 

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210  - 1.500 zł 
§ 4300  - 1.500 zł 

 
2. Dokonać zmian w budżecie gminy:  

a/ zmniejsza się wydatki: 
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4300  - 2.000 zł 
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050  - 110.000 zł 
- w dz. 801 rozdz. 80110 § 4010  - 3.300 zł 

§ 4110  - 600 zł 
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110  - 3.000 zł 
- w dz. 854 rozdz. 85401 § 4010  - 2.000 zł  

b/ zwiększa się wydatki: 
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4210  - 20.000 zł 
- w dz. 750 rozdz. 75022 § 4210  - 1.000 zł 
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 3020  - 1.000 zł 

- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4040  - 18.504 zł 
§ 4110  - 3.635 zł 
§ 4170  - 19.125 zł 
§ 4210  - 5.273 zł 
§ 4300  - 4.700 zł 

- w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210  - 2.500 zł 
§ 4300  - 2.000 zł 
§ 4260  - 1.000 zł 

- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4410  - 500 zł 
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4440  - 9.224 zł 
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 4440  - 2.000 zł  
- w dz. 801 rozdz. 80110 § 4210  - 2.600 zł 

§ 4300  - 2.300 zł 
§ 4410  - 500 zł 
§ 4440  - 9.438 zł 

- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4440  - 1.375 zł 
- w dz. 852 rozdz. 85219 § 4210  - 1.000 zł 

§ 4410  - 800 zł 
- w dz. 852 rozdz. 85228 § 4210  - 500 zł 

§ 4410  - 500 zł 
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 4300  - 3.000 zł 
- w dz. 854 rozdz. 85401 § 3020  - 2.000 zł 

§ 4440  - 2.000 zł 
- w dz. 854 rozdz. 85495 § 4440  - 126 zł  
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4210  - 1.700 zł 

§ 6050  - 2.000 zł 
- w dz. 926 rozdz. 92695 § 4410  - 600 zł 

 
3. Dokonać zmian w zadaniach zleconych: 

a/ zmniejsza się wydatki: 
- w dz. 852 rozdz. 85212 § 4210  - 3.002 zł 

b/ zwiększa się wydatki: 
- w dz. 852 rozdz. 85212 § 4110  - 2.500 zł 

§ 4130  - 502 zł 
 

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

 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

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

od chwili ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: A. Wiekiera 
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UCHWAŁA Nr XXIX/155/06 
RADY GMINY MOSKORZEW 

 
z dnia 30 czerwca 2006r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego 

działkę Nr 343 położoną w miejscowości Moskorzew wraz z terenem pasa drogowego 
drogi krajowej Nr 78, obejmującego obsługę komunikacyjną działki 

 
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  
z póz. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póż. 
zm.), po przedłożeniu przez Wójta Gminy Mosko-
rzew projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w granicach i przedmiotu 
jego ustaleń określonych uchwałą Nr XIX/109/05 
Rady Gminy Moskorzew z dnia 23-03-2005r o przy-
stąpieniu do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obszaru obejmu-
jącego działkę Nr 343 położoną w miejscowości 

Moskorzew wraz z terenem pasa drogowego drogi 
krajowej Nr 78, obejmującego obsługę komunika-
cyjną działki, opracowanego przez Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe - „PROBUDIM”  
w Kielcach, pod kierownictwem głównego projek-
tanta mgr inż. arch. Lucyny Zdybiowskiej, legity-
mującej się uprawnieniami urbanistycznymi nr ewid. 
941/89, członka Okręgowej Izby Urbanistów w Ka-
towicach pod numerem 2-221/02 oraz po stwier-
dzeniu jego zgodności z ustaleniami „studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Moskorzew”, uchwalonego uchwa-
łą nr 218/XXXII/02 Rady Gminy Moskorzew z dnia 
30-09-2002r. uchwala się, co następuje: 

 
Rozdział l 

Ustalenia wprowadzające. 
 

§ 1. Uchwaleniu podlega miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego obszaru obejmują-
cego nieruchomość gruntować numerze ewidencyj-
nym 343 o pow. 2,36 ha, położoną w miejscowości 
Moskorzew wraz z terenem pasa drogowego drogi 
krajowej Nr 78, obejmującego obsługę komunika-
cyjną - zwany dalej „planem miejscowym”. 
1. Plan miejscowy obejmuje część tekstową i gra-

ficzną. 
2. Część tekstowa planu miejscowego stanowi 

treść niniejszej uchwały. 
3. Część graficzną planu miejscowego stanowi 

rysunek, sporządzony w skali 1:1000, na kopii 
urzędowej mapy zasadniczej pochodzącej z za-
sobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej we Włoszczowie, za-
ewidencjonowanej pod numerem 272/78, po-
twierdzonej w dniu 18 sierpnia 2005r., stano-
wiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i jej 
integralną cześć. 

4. Rysunek planu miejscowego obowiązuje dla 
obszaru wydzielonego linia rozgraniczającą, 
oznaczoną linią ciągłą. 

5. Do wyłożonego do wglądu publicznego projektu 
niniejszego planu nie wpłynęły żadne uwagi wy-
magające rozstrzygnięcia przez Radę Gminy. 

6. Nie zamieszcza się załącznika stanowiącego roz-
strzygniecie o sposobie realizacji zapisanych  
w planie miejscowym inwestycji w zakresie in-
frastruktury technicznej oraz zasady ich finan-

sowania w związku z faktem, iż w niniejszym 
planie nie są przewidziane inwestycje z zakre-
su infrastruktury technicznej należące do zadań 
własnych gminy związane z realizacją funkcji 
przewidzianych w planie. 

 
§ 2. Plan miejscowy obejmuje odrębne opra-

cowania, stanowiące materiały planistyczne niepo-
dlegające uchwaleniu tj. 
1. opracowanie ekofizjograficzne, charakteryzują-

ce poszczególne elementy przyrodnicze na ob-
szarze objętym planem miejscowym i ich wza-
jemne powiązania; 

2. prognozę oddziaływania na środowisko usta-
leń planu miejscowego; 

3. prognozę skutków finansowych uchwalenia pla-
nu miejscowego z uwzględnieniem art. 36 ustawy. 

 
§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale lub w rysunku 

planu miejscowego bez pełnego określenia jest 
mowa o: 
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę  

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 z póz. zm.); 

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozpo-
rządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003r. w sprawie wymaganego zakresu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego /Dz. U. Nr 164, poz. 1587/; 
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3) przepisach szczególnych - należy przez to ro-

zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenami, zawarte w prawomocnych decyzjach 
administracyjnych, 

4) planie miejscowym - należy przez to rozumieć tekst 
planu miejscowego i rysunek planu miejscowego; 

5) obszarze planu - należy przez to rozumieć ob-
szar objęty planem w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu, 

6) terenie - należy przez to rozumieć teren o okre-
ślonym przeznaczeniu lub o odrębnych zasa-
dach zagospodarowania, wydzielony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi, 

7) zabudowie związanej z obsługą transportu dro-
gowego - należy przez to rozumieć przeznaczenie 
podstawowe dominujące na obszarze objętym 
planem miejscowym obejmujące: stację paliw 
płynnych, punkt tankowania samochodów ga-
zem płynnym, parking dla samochodów oso-
bowych, parking dla samochodów ciężaro-
wych i TIR-ów, usługi w zakresie małej gastro-
nomii wraz z miejscami noclegowymi dla kie-
rowców, usługi handlowe oraz towarzyszącą 
temu przeznaczeniu funkcją socjalno-admini-
stracyjną, magazynowo-składową, techniczną, 
gospodarczą wraz z wszelkimi obiektami i urzą-
dzeniami budowlanymi. 

8) terenie rolniczym - należy przez to rozumieć 
część obszaru objętego planem miejscowym 
pozostawiona w dotychczasowym użytkowa-
niu - rolniczym z możliwością zabudowy obiek-
tami mającymi z nim związek funkcjonalny  
w rozumieniu przepisów szczególnych; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez 
to rozumieć możliwość swobodnego sytuowa-
nia budynków (nadziemnych i podziemnych 
części obiektów kubaturowych), lecz bez prawa 
przekroczenia tej linii, określonej w metrach w 
niniejszej uchwale; 

10) powierzchni zabudowy - należy przez to rozu-
mieć powierzchnię zewnętrznego obrysu kon-
dygnacji przyziemia budynków znajdujących 
się na obszarze objętym planem miejscowym, 

11) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez 
to rozumieć definicję zawartą w przepisach szcze-
gólnych; 

12) wysokości maksymalnej - należy przez to rozumieć 
definicję zawartą w przepisach szczególnych; 

13) ekologicznych nośnikach energii - należy przez 
to rozumieć stosowanie jako źródeł ciepła ener-
gii elektrycznej, gazu, oleju opałowego nisko-
siarkowego, energii odnawialnej oraz innych no-
śników spalanych w urządzeniach o wysokim 
poziomie czystości emisji; 

 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne 

 

§ 4. Rysunek planu obowiązuje w zakresie: 
1. granic obszaru objętego planem, 
2. przeznaczenia terenu wraz z linią rozgranicza-

jącą teren dla określonego przeznaczenia, 
3. nieprzekraczalnej linii zabudowy, wyznaczają-

cej teren możliwy do zabudowy kubaturowej, 
4. obsługi komunikacyjnej od drogi publicznej  

o kategorii krajowej  
Inne oznaczenia na rysunku planu posiadają cha-
rakter informacyjny, nie są ustaleniami planu 
miejscowego. 

 
§ 5.1. Przedmiotem ustaleń szczegółowych 

planu są: 
1) przeznaczenie terenu (§ 13), 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego (§ 14), 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego (§ 15), 
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu (§ 16), 
5) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy (§ 17), 

6) zasady budowy systemów komunikacji i ele-
mentów infrastruktury technicznej (§ 18), 

 

2. Ustalenia zawarte w tekście planu miej-
scowego, który stanowi treść niniejszej uchwały 
mogą być uszczegółowiane w postępowaniu ad-
ministracyjnym zmierzającym do udzielenia po-
zwolenia na budowę w dostosowaniu do skonkre-
tyzowanego wniosku inwestorskiego, w zakresie 
wynikającym z aktualnie obowiązujących przepi-
sów szczególnych. 

 

3. Zmiana przepisów szczególnych, związa-
nych z treścią ustaleń planu miejscowego nie po-
woduje potrzeby zmiany tych ustaleń, jeżeli w spo-
sób oczywisty daje się je dostosować do zmienio-
nego stanu prawnego bez zmiany ich istoty. 

 

4. Postępowanie w sprawach zagospodaro-
wania przestrzennego regulowanych przepisami 
odrębnymi musi być zgodne z prawem obowiązu-
jącym w okresie podjętego postępowania. 

 

5. W przypadku zaistniałych rozbieżności mię-
dzy wymaganiami znowelizowanych lub zmienio-
nych zapisów prawa, a ustaleniami planu miej-
scowego, należy kierować się ustawowym stanem 
prawnym. 

 

6. Na obszarze objętym planem miejscowym, 
o którym mowa w § 1, dopuszcza się możliwość 
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realizacji urządzeń budowlanych w rozumieniu 
postanowień art. 3 pkt. 9 ustawy z 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 
2016, z póz. zm./ nieuwidocznionych w rysunku 
planu i mających funkcjonalny związek z przezna-
czeniem terenu o przebiegu uszczegółowionym  
w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do 
udzielenia pozwolenia na budowę w zakresie dosto-
sowanym do warunków technicznych ich zarząd-
ców oraz obowiązujących przepisów szczególnych. 

 

7. Ustala się obowiązek podłączenia do ist-
niejących systemów infrastruktury technicznej, bez 
względu na istniejące urządzenia lokalne wykona-
ne przed realizacją tych systemów. W przypadku 
ich braku na warunkach lokalnych z uwzględnie-
niem obowiązujących przepisów szczególnych. 

 

8. Warunkiem realizacji przeznaczenia okre-
ślonego w § 13 pkt. 1 niniejszej uchwały jest speł-
nienie wszelkich wymogów wynikających z posta-
nowień określonych w aktualnie obowiązujących 
przepisach prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, ustawie z dnia 
27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska. 
/Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póz. zm./, ustawie z dnia 
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz. U.  
Nr 92, poz. 880 z póź. zm./, ustawie z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach /Dz. U. Nr 62, poz. 628 
z póż. zm./, jak też rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75, 
poz. 690 z póz. zm./ oraz rozporządzenia z dnia  
20 września 2000r. Ministra Gospodarki w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać bazy i stacje paliw płynnych i ich usytuowanie 
/Dz. U. Nr 98, poz. 1067 z póz. zm./ 

 

9. Na obszarze objętym planem miejscowym 
obowiązują postanowienia rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004r. w sprawie 
uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym 
potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa (DZ. U. 
nr 125 z 2004r. poz. 139). Przy braku pokrycia za-
sięgiem sygnałów dźwiękowych należy uwzględnić 
ich zamontowanie z możliwością włączenia z Gmin-
nego Centrum Reagowania Kryzysowego. 

 

§ 6.1. Obszar objęty planem miejscowym nie 
znajduje się w zasięgu obszaru chronionego pra-
wem w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z póz. zm.). 

 
2. Na obszarze objętym planem miejscowym 

jak też w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie wy-
stępują obiekty przyrodnicze podlegające indywi-
dualnej ochronie przyrody na mocy przepisów 
ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody. 

3. Obszar objęty planem miejscowym nie znaj-
duje się i nie graniczy z obszarami wchodzącymi  
w europejską sieć przyrodniczą NATURA 2000. 

 

§ 7.1. Obszar objęty planem miejscowym,  
o którym mowa w § 1 nie podlega ochronie praw-
nej w aspekcie dziedzictwa kulturowego w rozu-
mieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162  
poz. 1568 z dnia 17-09-2003r./. Oznacza to, że obiekty 
przewidziane do realizacji w ramach określonego 
planem miejscowym przeznaczenia, nie podlegają 
ograniczeniom wynikających z zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 

 

2. Na obszarze objętym planem nie występują 
stanowiska archeologiczne. 

 

§ 8. Obszar objęty planem miejscowym, o którym 
mowa w § 1, położony jest poza systemem prze-
strzeni publicznej, wyznaczonym w „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Moskorzew”, a zatem nie ustala się 
wymagań w tym zakresie. 

 

§ 9.1. Obszar objęty planem miejscowym,  
o którym mowa w § 1, nie znajduje się w strefie 
ochronnej ujęć wody ustanowionej decyzjami ad-
ministracyjnymi właściwych organów bądź w dro-
dze rozporządzeń, podlegających ochronie w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - 
Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z później-
szymi zmianami). 

 

2. Teren objęty planem miejscowym, o którym 
mowa w § 1 znajduje się w postulowanym zasięgu 
obszaru ochrony Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych nr 409 - Niecka Miechowska (SE), wyzna-
czonym wstępnie w dokumentacji hydrogeologicz-
nej w ramach programu CPBP „Strategia ochrony 
wód podziemnych w Polsce”. 

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001r - Prawo wodne, strefę ochronną ustanawia 
w drodze aktu prawa miejscowego, Dyrektora Regio-
nalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

Niezależnie od faktu braku decyzji ustana-
wiającej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej strefę ochronną niniejszego 
zbiornika, mając na względzie postanowienia art. 98 
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo 
ochrony Środowiska, ustala się obowiązek wpro-
wadzania w projektach budowlanym obiektów prze-
widzianych do realizacji na terenie oznaczonym  
w rysunku planu symbolem KS rozwiązań skutecznie 
izolujących powierzchnię terenu przed możliwością 
przesiąkania zanieczyszczeń do wód podziemnych 
oraz ich stałego monitorowania, między innymi 
poprzez wykonanie piezometrów i badanie jakości 
wód podziemnych. 
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§ 10. Obszar objęty planem miejscowym,  
o którym mowa w § 1, nie znajduje się w grani-
cach terenów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 
1) terenu górniczego w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. Nr 27, poz. 96 z 1996r., z późniejszymi 
zmianami), 

2) narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 
2001r. - Prawo wodne. 

3) narażonych na erozję i osuwanie się mas ziemnych. 
Realizowane w jego zasięgu obiekty budowlane 

nie podlegają zatem wymogom sprecyzowanym w prze-
pisach szczególnych odnoszących się do tych terenów. 

§ 11. Obszar objęty planem miejscowym,  
o którym mowa w § 1, nie wymaga przeprowadze-
nia scalenia i podziału nieruchomości, a zatem nie 
ustala się wymagań w tym zakresie. Podział terenu 
stosownie do wydzielonego liniami rozgraniczają-
cymi przeznaczenia, może być dokonany na zasa-
dach określonych w przepisach szczególnych. 

 

§ 12. Dla obszaru objętego planem miejscowym, 
o którym mowa w § 1, nie ustala się tymczasowych 
form zabudowy, zagospodarowania i użytkowania. 

Do czasu realizacji przeznaczenia określone-
go w § 13 pkt 1 niniejszej uchwały obszar ozna-
czony w rysunku planu symbolem KS pozostaje  
w dotychczasowym użytkowaniu tj. rolniczym. 

 

Rozdział III 
Ustalenia szczegółowe planu miejscowego, stosownie do postanowień art. 15 ust. 2 ustawy  

i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w zakresie określonym w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały. 
 

§ 13. Przeznaczenie podstawowe obszaru obję-
tego planem miejscowym oraz linia rozgraniczają-
ca teren dla określonego przeznaczenia. 
1. Dla obszaru objętego planem miejscowym usta-

la się następujące formy przeznaczenia i zago-
spodarowania, według oznaczeń naniesionych 
na rysunku planu dla wydzielonych linią roz-
graniczającą terenów. 
KS - teren zabudowy związanej z obsługą 

transportu drogowego obejmującej: sta-
cję paliw płynnych, punkt tankowania 
samochodów gazem płynnym, parking 
dla samochodów osobowych, parking 
dla samochodów ciężarowych i TIR-ów, 
usługi w zakresie małej gastronomii wraz 
z miejscami noclegowymi dla kierow-
ców, usługi handlowe oraz towarzyszącą 
temu przeznaczeniu funkcją socjalno-
administracyjną, magazynowo-składową, 
techniczną, gospodarczą wraz z wszelkimi 
obiektami i urządzeniami budowlanymi 
niezbędnymi do prawidłowego funkcjono-
wania projektowanego przeznaczenia. 

RP - teren rolniczy z dopuszczeniem zabu-
dowy obiektami mającymi z nim zwią-
zek funkcjonalny w rozumieniu przepi-
sów szczególnych. 

KDGP - teren drogi o kategorii krajowej, klasy 
głównej ruchu przyśpieszonego nr 78 
relacji Siewierz - Jędrzejów, w istnieją-
cych liniach rozgraniczających, obejmu-
jącej obsługę komunikacyjną obszaru 
objętego planem. Organizacja wjazdu 
na niniejszy obszar i zjazdu na drogę 
krajową z ewentualnymi dodatkowymi 
pasami ruchu do uściślenia na etapie 
postępowania administracyjnego zmie-
rzającego do udzielenia pozwolenia na 
budowę, zgodnie z wymogami rozpo-

rządzenia Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  
w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie /Dz. U. nr 43, poz. 430 
z póz. zm./, w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi tj. Generalną Dyrekcją Dróg Kra-
jowych i Autostrad, Oddział w Kielcach. 
Dla obiektów i urządzeń przewidzianych 
do realizacji na terenie oznaczonym 
symbolem KS, ustala się nieprzekra-
czalną linię zabudowy od: krawędzi 
jezdni drogi krajowej, wynoszącą 20,0 m. 
W obiektach projektowanych wzdłuż 
drogi należy stosować odpowiednie 
rozwiązania konstrukcyjne i budowlane, 
służące ograniczaniu oddziaływania ha-
łasu i wibracji do poziomu określonego 
w obowiązujących przepisach. 

2. Uściślenie zakresu programowego dla inwe-
stycji przewidzianych do realizacji, stosownie 
do określonego przeznaczenia, odnosi się do 
etapu postępowania administracyjnego zmie-
rzającego do udzielenia pozwolenia na budo-
wę, prowadzonego na skonkretyzowany wnio-
sek inwestorski. 

3. Postępowanie w sprawach zagospodarowania 
przestrzennego regulowanych przepisami od-
rębnymi musi być zgodne z prawem obowią-
zującym w okresie podjętego postępowania. 

 
§ 14. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego. 
1. Na obszarze objętym planem miejscowym brak 

elementów zabudowy i zagospodarowania wy-
magających prawnej ochrony, a zatem ich reali-
zacja w zakresie wynikającym z ustalonego 
przeznaczenia nie podlega innym uwarunko-
waniom niż wymienione w § 16 niniejszej uchwa-
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ły. Zakres programowy obiektów budowlanych 
i urządzeń budowlanych może wynikać z po-
trzeb funkcjonalnych, technicznych i technolo-
gicznych oraz wymogów przepisów szczególnych, 

2. Wszystkie obiekty na terenie oznaczonym  
w rysunku planu symbolem KS muszą zacho-
wać jednorodną funkcjonalno-przestrzenną for-
mę, tworząc kompozycyjnie zamkniętą całość, 
harmonijnie związaną z krajobrazem. 

 

§ 15. Zasady ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego. 
1. W rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w spra-
wie określenia rodzajów przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwa-
lifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania 
raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. 
Nr 257, z dnia 3 grudnia 2004r., poz. 2573 ze zm. 
Dz. U. Nr 92, poz. 769 z dnia 24 maja 2005r/, 
przeznaczenie podstawowe (KS) obejmujące 
zabudowę związaną z obsługą transportu dro-
gowego ustalone w § 13 pkt 1 dla obszaru ob-
jętego planem miejscowym jest zaliczone do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko, dla których sporządzenie 
raportu o oddziaływaniu na środowisko może 
być wymagane. Zgodnie z postanowieniami 
art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 4 pkt. ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony śro-
dowiska, realizacja przedsięwzięć zgodnie z usta-
lonym w niniejszym planie miejscowym dla 
przedmiotowego terenu podstawowym przezna-
czeniem jest dopuszczalna wyłącznie po uzyska-
niu decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach. Wydanie decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach wymaga przeprowadzenia po-
stępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko i następuje przed uzyskaniem de-
cyzji o pozwoleniu na budowę. 

2. Obszar objęty planem miejscowym narażony 
jest na ponadnormatywną emisję hałasu komu-
nikacyjnego z pobliskiej drogi krajowej nr 78. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowi-
ska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopusz-
czalnych poziomów hałasu w środowisku /Dz. U. 
Nr 178 poz. 1841/ teren o przeznaczeniu okre-
ślonym w § 12 ust. 2 nie należy dla chronio-
nych, dla których są określane dopuszczalne 
wartości poziomu hałasu. Z uwagi na istniejącą 
w sąsiedztwie zabudowę mieszkalną wsi Mosko-
rzew, dla której wg w/w rozporządzenia dopusz-
czalny poziom hałasu wynosi w porze dnia 
(600-2200) - 55 dB (poziom dźwięku A), a w porze 
nocy (2200-600) 45 dB (poziom dźwięku A), 
wszelka działalność na obszarze objętym pla-
nem miejscowym nie może powodować prze-

kroczenia w/w dopuszczalnych poziomów ha-
łasu poza obszar objęty planem miejscowym. 
Zakres rozwiązań ograniczających rozprzestrze-
nianie się hałasu poza zasięg terenu z prawem 
do jego dysponowania winien być określony na 
etapie prowadzonego postępowania w spra-
wie oceny oddziaływania na środowisko, zwią-
zanego z podejmowaniem decyzji administra-
cyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

§. 16. Parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy. 
1. Dla budynków przewidzianych do realizacji na 

terenie objętym planem miejscowym, ustala 
się następujące warunki: 
a. gabaryt obiektów do maksymalnie 2 kon-

dygnacji; 
b. maksymalną wysokość budynków związa-

nych z przeznaczeniem podstawowym ustala 
się do 10,0 m. Dopuszcza się lokalizację 
masztu reklamowego o wysokości do 20,0 m. 

c. maksymalną wysokość budynków związa-
nych z przeznaczeniem dodatkowym - rol-
niczym, liczoną od projektowanego pozio-
mu terenu przed głównym wejściem do 
budynku do górnej krawędzi attyki lub 
gzymsu okapowego ustala się do 4,2 m, 
zaś do kalenicy do 10,0 m. 

d. dla obiektów związanych z przeznaczeniem 
podstawowym dachy spadowe i płaskie, stoso-
wnie do charakteru i formy użytkowej obiektu. 

e. dla obiektów realizowanych na terenie o prze-
znaczeniu rolniczym dachy dwu lub czterospa-
dowe o nachyleniu połaci dachowych 35-50° 

f. odstępstwo od ustalonych warunków mo-
że mieć miejsce w przypadku konieczności 
uwzględnienia rozwiązań konstrukcyjnych 
wynikających z Norm Technicznych 

g. wielkość powierzchni zabudowanej terenu ozna-
czonego w rysunku planu symbolem KS nie 
może wynosić więcej od 70 %, zaś udział po-
wierzchni biologicznej czynnej nie mniej niż 10 %; 

h. elewacje frontowe należy rozwiązać z użyciem 
naturalnych materiałów budowlanych poprzez 
wprowadzenie różnorodnych materiałów, 

i. kolorystyka naturalna pozwalającą na wtopie-
nie się w krajobraz - jasne, naturalne barwy 
materiałów budowlanych. 

j. wprowadza się oznaczoną w rysunku planu 
nieprzekraczalną linię zabudowy wyznacza-
jącą część terenu możliwą do zabudowy 
kubaturowej, 

k. odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 
od krawędzi jezdni drogi krajowej Nr 78 ozna-
czonej w rysunku planu miejscowego sym-
bolem KDGP wyznacza się na minimum 20,0 m. 
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Nie dotyczy to lokalizacji masztu reklamo-
wego, która winna być ustalona w uzgod-
nieniu z zarządcą drogi. 

l. wskaźnik zabudowy w stosunku do powierz-
chni terenu KS określa się na maximum 0,70. 
Wz = Pz/Ti ≤ 0,70 
Wz - wskaźnik zabudowy 
Pz - powierzchnia zabudowy 
Ti - powierzchnia terenu inwestycji 

 

§ 17. Szczególne warunki zagospodarowa- 
nia terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy. 
1. Środowisko przyrodnicze obszaru objętego pla-

nem nie odznacza się wybitnymi wartościami 
przyrodniczymi w związku, z czym nie wpro-
wadza się szczególnych warunków jego zabu-
dowy i zagospodarowania. 

2. Za podstawowe uwarunkowania realizacyjne 
mające na celu eliminację negatywnych wpły-
wów przedsięwzięcia na środowisko przyrod-
nicze, określone na podstawie materiałów pla-
nistycznych, uznaje się: 
a) obowiązek przeprowadzenia postępowania 

w sprawie oceny oddziaływania na środo-
wisko w zakresie wymaganym prawem,  
z uwagi na postanowienia rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.  
w sprawie określenia rodzajów przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunko-
wań związanych z kwalifikowaniem przed-
sięwzięć do sporządzania raportu o oddziały-
waniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, z dnia  
3 grudnia 2004r., poz. 2573/ zaliczające prze-
znaczenie podstawowe (KS) obszaru okre-
ślone w § 13 pkt 1 niniejszej uchwały do przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, które mogą wymagać sporzą-
dzenia raportu o oddziaływaniu przedsię-
wzięcia na środowisko; 

b) przyjęcie rozwiązań gospodarki wodno-ście-
kowej i odpadami stałymi eliminujących za-
grożenia dla czystości wód podziemnych i po-
wierzchniowych oraz eliminujących uciążli-
wość dla położonej w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej, zgodnie z wymogami przepi-
sów szczególnych w tym zakresie; 

c) stosowanie ekologicznych nośników energii; 
d) ochronę walorów krajobrazowych i este-

tycznych terenu inwestycji, poprzez wpro-
wadzenie wokół obszaru objętego planem 
miejscowym oznaczonego symbolem KS, 
zieleni zimozielonej o zróżnicowanej wyso-
kości i charakterze izolacyjno-ochronnym; 

 

§ 18. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

1. Obszar objęty planem miejscowym, posiada 
dostępność komunikacyjną od drogi o katego-
rii krajowej klasy głównej ruchu przyśpieszo-
nego nr 78 oznaczonej w rysunku planu miej-
scowego symbolu KDGP. Postulowaną lokaliza-
cję wjazdu i zjazdu oznaczono na rysunku planu. 
Uszczegółowienie ich nastąpi na etapie postę-
powania administracyjnego zmierzającego do 
udzielenia pozwolenia na budowę na zasadach 
uzgodnionych z Generalną Dyrekcją Dróg Kra-
jowych i Autostrad, Oddział w Kielcach. 

2. W zasięgu obszaru objętego planem miejsco-
wym, należy zapewnić, stosownie do potrzeb  
i przeznaczenia odpowiednią liczbę miejsc po-
stojowych dla samochodów, użytkowników sta-
łych i przebywających okresowo; 

3. Obszar objęty planem miejscowym za wyjąt-
kiem sieci energetycznej i telekomunikacyjnej 
nie znajduje się w zasięgu obszaru wyposażo-
nego w ogólno-gminne systemy infrastruktury 
technicznej. 

4. Odpowiednio do tego stanu zaopatrzenie tere-
nu w elementy infrastruktury technicznej win-
no nastąpić na następujących warunkach. 
a/ doprowadzenie energii elektrycznej z ist-

niejącej sieci energetycznej, na warunkach 
określonych przez Zakład Energetyczny 
Częstochowa. W przypadku zapotrzebowa-
nia na mocy ponad 17 kW, zaopatrzenie  
w energię elektryczną wymaga realizacji 
stacji transformatorowej 15/0,4 kV w grani-
cach obszaru objętego planem miejsco-
wym oraz wyznaczenia pasa technologicz-
nego dla potrzeb linii napowietrznych i ka-
blowych niskiego i średniego napięcia. 
Wszelkie kolizje istniejących urządzeń elek-
troenergetycznych z przewidywaną zabu-
dową winny być likwidowane na warun-
kach uzgodnionych z zarządcą tych sieci. 

b/ zaopatrzenie w wodę do celów socjalno-by-
towych docelowo z sieci wiejskiej w okre- 
sie przejściowym na warunkach lokalnych  
z uwzględnienie wymogów przepisów szcze-
gólnych w tym zakresie. Dopuszcza się uzy-
skanie wody z własnej studni, którą należy 
usytuować zgodnie z § 31 ust. 1 i 2 rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 
2002r. warunków sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budyn-
ki i ich usytuowanie. 

c/ odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych 
docelowo do kanalizacji wiejskiej w okresie 
przejściowym do okresowo opróżnianego 
zbiornika bezodpływowego, odpowiadają-
cego wymaganiom § 35 i przy zachowaniu 
odległości określonych w § 36 rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych, 
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jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Szczelność bezodpływowego 
zbiornika, przed oddaniem do eksploatacji, 
winna być potwierdzona przez służby nad-
zoru budowlanego, zaś przedsiębiorca zo-
bowiązany do zawarcia umowy z konce-
sjonowanym zakładem komunalnym na 
wywóz nieczystości do najbliższej oczysz-
czalni ścieków. Alternatywnie do lokalnej 
biologicznej oczyszczalni ścieków. 

d/ wody opadowe i roztopowe z terenów wy-
szczególnionych w § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzeniu 
ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego /Dz. U. Nr 168 poz. 
1763/ tj. dróg wewnętrznych, placów ma-
newrowych, parkingów, powierzchni szczel-
nej obiektów magazynowania i dystrybucji 
paliw itp., winny być ujęte w system zakła-
dowej kanalizacji deszczowej, wstępnie 
podczyszczane ze związków ropopochod-
nych i zawiesin mineralnych, a następnie 
odprowadzane do pobliskiego, rowu lub 
do szczelnego zbiornika na odparowanie. 
Odprowadzone wody opadowe do rowu, 
muszą spełniać wymogi określone w w/w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
8 lipca 2004r. Dopuszcza się zastosowanie 
innego systemu kanalizacji deszczowej gwa-
rantującej spełnienie wymogów przepisów 
szczególnych. Na zrzut podczyszczonych wód 
opadowych wymagane jest pozwolenie wod-
no-prawne. Wody opadowe z terenów okre-

ślonych w § 19 ust. 2 w/w Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. 
mogą być wprowadzane do wód lub ziemi 
bez oczyszczenia. Powierzchnia dróg i placu 
manewrowego powinna być wyrównana i 
utwardzona, przy czym powinna posiadać 
niewielki spadek w celu zbierania wód opa-
dowych; 

e/ na obszarze objętym planem miejscowym 
nie będą wytwarzane ścieki technologiczne. 

f/ odpady wg kodu określonych w rozporzą-
dzeniu Ministra Środowiska z 27 września 
2001r. winny być zagospodarowane zgod-
nie z wymogami ustawy o odpadach /Dz. U. 
Nr 62 poz. 628 z póz. zm./. Przedsiębiorca 
wytwarzający odpady winien uzyskać sto-
sowne decyzje, na zasadach określonych  
w w/w ustawie. W projekcie budowlanym 
należy przewidzieć pomieszczenia do bez-
piecznego czasowego przechowywania od-
padów. Dla odpadów niebezpiecznych na-
leży zaprojektować pomieszczenia skanali-
zowane, o szczelnych posadzkach, niedo-
stępne dla osób postronnych. Inwestor wi-
nien zawrzeć umowę ze specjalistycznymi 
firmami na odbiór wszystkich odpadów 
niebezpiecznych. 

g/ odpady stałe /komunalne/ winny być gro-
madzone w pojemnikach do czasowego gro-
madzenia odpadków stałych, z uwzględnie-
niem możliwości ich segregowania, a na-
stępnie wywożone przez odpowiednie służby 
komunalne na podstawie zawartych umów  
o świadczenie usług; 

h/ ogrzewanie indywidualnym źródłem ciepła 
zasilanym ekologicznymi nośnikami energii, 

 

Rozdział IV 
Postanowienia szczególne 

 

§ 19. Ustala się stawkę procentową w wyso-
kości 25 % wzrostu wartości nieruchomości, służą-
cą do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy. 

 

§ 20. Miejscowy plan, o którym mowa w § 1 
spełnia wymogi postanowień ustawy z dnia 3 lute-
go 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(Dz. U. Nr 16, poz. 78 ze póż. zm.) bowiem: 

1) powierzchnia gruntu rolnego objętego planem 
miejscowym, w skład którego wchodzą użytki 
rolne klasy III b o pow. 1,00 ha uzyskała zgodę 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na cele nie-
rolnicze, decyzją znak: GZ.tr.057-602-204/06 z dnia. 
2006-03-23. Pozostała powierzchnia nierucho-
mości gruntowej objętej planem miejscowym 
o pow. 1,36 ha pozostaje w dotychczasowym 
użytkowaniu tj. rolniczym. 

 

Rozdział V 
Przepisy końcowe 

 

§ 21. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego. 

 

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

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: A. Wiekiera 
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UCHWAŁA Nr XXXX/400/2006 
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE 

 
z dnia 27 czerwca 2006r. 

 
dotycząca zmiany Uchwały Nr XXX/318/2005 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29.06.2005r. w sprawie 
przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006 powiatów, gmin i miast będących  

uczestnikami porozumienia w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Stypendia dla uczniów  
szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2005/2006” 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 a ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U - z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z 2002 Nr 23 
poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz. 
1271 Nr 214 poz. 1806 z 2003 roku Nr 80 poz. 717  
Nr 162 poz. 1568 z 2004 Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 
poz. 1203) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały  

Nr XXX/318/2005 Rady Gminy w Piekoszowie  
z dnia 29.06.2005r. w sprawie przyjęcia „Regula-
minu przyznawania i przekazywania stypendiów 
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006 
powiatów, gmin i miast będących uczestnikami 
porozumienia w ramach realizacji projektu pod 
nazwą: „Stypendia dla uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na 
rok szkolny 2005/2006” wprowadza się następują-
ce zmiany: 
1) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Stypendia są przekazywane na cele wy-
mienione w ust. 2 w formie: 
a) refundacji wydatków, 
b) wypłat z tytułu uczestnictwa w zajęciach 

szkolnych. O formie stypendium decyduje: 
- uczeń pełnoletni, 
- rodzic/opiekun prawny w przypadku 

ucznia małoletniego, 
składając oświadczenie Dyrektorowi szkoły 
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do 
Regulaminu.” 

2) w § 5 dodaje się ustępy od 14 do 18 następu-
jącej treści: 

„14. W przypadku pobierania stypendium 
w formie wypłat z tytułu uczestnictwa w zaję-
ciach szkolnych Dyrektor szkoły w porozumie-
niu z wychowawcą klasy zobowiązany jest do 
wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie  
w zajęciach szkolnych uczniów uprawnionych 
do pobierania stypendium wg wzoru stano-
wiącego załącznik nr 7 do Regulaminu. 

15. W przypadku, pobierania stypendium 
w formie wypłat z tytułu uczestnictwa w zaję-
ciach szkolnych, Dyrektor szkoły w porozumie-
niu z wychowawcą klasy może wystawić zbior-
cze zaświadczenie gdy ze stypendium korzysta 
więcej niż pięć osób z danej klasy, wzór za-
świadczenia stanowi załącznik nr 8 do Regu-
laminu. 

16. Zaświadczenie, o którym mowa w 
ust. 14 i ust. 15 powinno być wystawione za 
miesiące; 
a) listopad, 
b) grudzień, styczeń, 
c) luty, marzec, kwiecień, 
d) maj, czerwiec (nie dotyczy maturzystów), 
nie później niż w dniu sporządzenia przez ko-
mórkę organizacyjną zajmującą się obsługą 
administracyjną projektu w szkole „Informacji 
finansowej dotyczącej wniosku”. Oryginał prze-
chowuje się wraz z dokumentacją związaną  
z wypłatą stypendium w szkole, a kserokopię 
przekazuje się wraz z „Informacją finansową 
dotyczącą wniosku” Partnerowi Projektu. 

17. Uczniowie pobierający stypendium  
w formie wypłat z tytułu uczestnictwa w zaję-
ciach szkolnych są zobowiązani do przedsta-
wienia na koniec roku szkolnego świadectwa 
ukończenia klasy/świadectw maturalnych w ko-
mórce organizacyjnej zajmującej się obsługą 
administracyjną projektu w szkole. Świadec-
two uczeń przedkłada w oryginale wraz z kse-
rokopią. Na kserokopii dokumentu pracownik 
komórki organizacyjnej zajmującej się obsługą 
administracyjną projektu w szkole potwierdza 
jej zgodność z oryginałem, kserokopie zacho-
wuje w aktach, a oryginał dokumentu zwraca 
uczniowi. 

18. Stypendium wypłacane jest w ko-
mórce organizacyjnej zajmującej się obsługą 
administracyjną projektu w szkole.” 

3) w § 11 dodaje się ust 5 a o następującej treści: 
„Gdy stypendium wypłacane jest w for-

mie wypłat z tytułu uczestnictwa w zajęciach 
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szkolnych podjęcie przez szkołę z urzędu in-
formacji o nieobecności stypendysty w zaję-
ciach szkolnych przez 30 godzin lekcyjnych na 
miesiąc kalendarzowy bez usprawiedliwienia, 
skutkuje utratą prawa do otrzymywania sty-
pendium.” 

4) Dodaje się załączniki nr: 6, 7, 8. 
 

§ 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Piekoszów. 

 

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

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy: J. Ciszek 
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UCHWAŁA Nr XXXX/405/2006 
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE 

 
z dnia 27 czerwca 2006r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przygotowania i realizacji I typu projektu - 

wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - Priorytetu II, Działania 2.2 „Wyrównywanie szans  

edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu  
Społecznego i budżetu państwa na lata 2006/2007 

 
Na podstawie art. 10 ust 1 oraz art. 18 ust. 2 

pkt. 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 
1591, z 2002 Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984 Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806 z 2003 
roku Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568 z 2004 Nr 102 
poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1. Wyraża zgodę na zawarcie przez Gminę 

Piekoszów z Powiatem Kielce porozumienia doty-
czącego przygotowania i realizacji I typu projektu - 
wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiej-
skiej w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - 
Priorytetu II, Działania 2.2 „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współ-
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego i budżetu państwa. 

 
§ 2. Wyraża się zgodę na przekazanie Powia-

towi Kieleckiemu, jako Koordynatorowi, praw i obo-
wiązków uczestników porozumienia w zakresie: 
1. Przygotowania projektu pn.: „Stypendia dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Wojewódz-
twie Świętokrzyskim na rok szkolny 2006/2007”, 
zgodnie z Uzupełnieniem Zintegrowanego pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
oraz dokumentacją konkursową, 

2. Złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 
do Beneficjenta Końcowego - Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Świętokrzyskiego,  
w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, 

3. Opracowania „Regulaminu wzorcowego przy-
znawania i przekazywania stypendiów na wy-
równywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007 
powiatów, gmin i miast będących uczestnika-
mi porozumienia w ramach realizacji projektu 
pod nazwą: „Stypendia dla uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych w Województwie Święto-
krzyskim na rok szkolny 2006/2007”.”, 

4. Reprezentowanie Partnerów wobec Benefi-
cjenta Końcowego podczas procesu weryfikacji 
i rozpatrywania wniosku oraz w trakcie realiza-
cji projektu, 

5. Podpisanie w imieniu Partnerów umowy o do-
finansowanie projektu, 

6. Podział i przekazywanie Partnerom środków 
finansowych przeznaczonych na realizację pro-
jektu, 

7. Monitorowanie, sprawozdawczość i rozliczenie 
projektu, w tym prawo do kontroli Partnerów 
w zakresie prawidłowości jego realizacji. 

 
§ 3. Wyraża się zgodę na przyjęcie przez 

Urząd Gminy Piekoszów obowiązków wynikają-
cych z porozumienia, w szczególności: 
1. Przyjęcie regulaminu przyznawania i przeka-

zywania stypendium na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych ze swojego obszaru, który nie może 
być sprzeczny z regulaminem wzorcowym, 

2. Podpisania z Beneficjentem umowy o dofinan-
sowanie projektu, 
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3. Podpisanie Porozumienia z Dyrektorem szkoły 

ponadgimnazjalnej, 
4. Podział i przekazywanie do szkół środków finan-

sowych przeznaczonych na realizację projektu, 
5. Monitorowanie projektu i sporządzanie spra-

wozdań zgodnie z umową o dofinansowanie 
projektu i wskazówkami Beneficjenta, w tym 
prawo do kontroli szkół w zakresie prawidło-
wości jego realizacji, 

6. Przechowywanie dokumentacji związanej z pro-
jektem. 

 

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Piekoszów 
do zawierania stosownych porozumień i umów  
z Powiatem Kieleckim jako Koordynatorem. 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Piekoszów. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy: J. Ciszek 
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UCHWAŁA Nr XXXX/231/2006r. 
RADY GMINY W WISLICY 

 
z dnia 30 czerwca 2006r. 

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy  

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  
z późniejszymi zmianami) oraz art. 166, 184, usta-
wy z dnia 30 czerwca 2005r.r. o finansach publicznych 
(późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Wiślicy 
uchwala co następuje: 
 

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 
 70.338,00 zł 
W tym; 
Dział 750 Administracja publiczna  1.150,00 zł 
Rozdział 75023 Urzędy Gmin  1.150,00 zł 
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 
 1.150,00 zł 
 
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpozarowa  2.000,00 zł  
Rozdział - 75412 Ochotnicze Straże pożarne 
 2.000,00 zł 
§ 4300 - zakup usług pozostałych  2.000,00 zł 
 
Dział 600 - Transport i łączność  17.188,00 zł 
Rozdział 60016 - transport i Łączność  17.18 8,00 zł 
§ 4270 - zakup usług remontowych  17.188,00 zł 
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie  50.000,00 zł 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  50.000,00 zł 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-
wych  50.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 4 
 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 
 70.338,00 zł 
W tym 
Dział 750 Administracja publiczna  1.150,00 zł: 
Rozdział 75023 Urzędy Gmin  1.150,00 zł 
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 
 1.150,00 zł 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa  2.000,00 zł 
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne  2.000,00 zł  
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom  2.000,00 zł 
 
Dział - 600 Transport i łączność  17.188,00 zł 
Rozdział 60078 - usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych  17.188,00 zł  
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 17.188,00 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 4 
 
Dział 010 Rolnictwo łowiectwo  50.000,00 zł 
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanita-
cyjna wsi  50.000,00 zł 
§ 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 
  50.000,00 zł 
 

§ 3. W uchwale Rady Gminy w Wiślicy  
Nr XXXVII/220/06 z dnia 24 marca 2006r. § 11 
otrzymuje brzmienie; 
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1. Ustala się plan przychodów zakładów budże-

towych w łącznej kwocie  514.798 zł 
w tym dotacje z budżetu  105.000 zł 
oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie 
 515.920 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 6 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego 
 

Przewodniczący Rady Gminy: S. Borzęcki 

Załączniki do uchwały Nr XXXX/231/2006r.  
Rady Gminy w Wislicy 
z dnia 30 czerwca 2006r. 

 
Załącznik Nr 4 

 
Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 

Źródła finasnowania wydatków: 
środki z innych 

źródeł Lp. Zadanie inwestycyjne 

Jednostka  
organizacyjna  

realizująca  
program lub  
koordynująca  

jego wykonanie 

Dział Rozdział 

Łączne  
nakłady 

finansowe  
(w roku  

budżetowym) 

dochody 
własne dotacje 

kredyty  
i pożyczki 

kwota 
pochodzące 

z: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Odbudowa drogi w miejscowości Jurków 
o długości 1 000 m Urząd Gminy 600 60016 100 000   100 000   

2 
Odbudowa drogi w miejscowości Wiślica 
o długości 500 m Urząd Gminy 600 60016 50 000   50 000   

3 
Odbudowa drogi w miejscowości Gorysła-
wice o długości 300 m Urząd Gminy 600 60016 30 000   30 000   

4 
Odbudowa drogi w miejscowości Szcze-
rbaków o długości 500 m Urząd Gminy 600 60016 50 000   50 000   

5 
Odbudowa drogi w miejscowości Szczyt-
niki o długości 400 m Urząd Gminy 600 60016 40 000   40 000   

6 
Odbudowa drogi w miejscowości Koniec-
mosty o długości 200 m Urząd Gminy 600 60016 25 000   25 000   

7 
Odbudowa drogi o długości 200 m w miej-
scowości Gluzy Urząd Gminy 600 60016 25 000   25 000   

8 
Odbudowa drogi w miejscowości Skoro-
cice o długości 200 m Urząd Gminy 600 60016 25 000   25 000   

9 

Opracowanie dokumentacji na przebudowę 
drogi Wojewódzkiej Nr 776 relacji Kraków-
Busko Urząd Gminy 600 60016 132 000   132 000   

10 Opracowanie dokumentacji na drogi gminne Urząd Gminy 600 60016 25 000 25 000     
11 Od budowa drogi w miejscowości Kobylniki Urząd Gminy 600 60016 25 000 25 000     
12 Odbudowa drogi w miejscowości Kuchary Urząd Gminy 600 60016 25 000 25 000     

13 
Opracowanie dokumentacji na budowę 
Gimanazjum Urząd Gminy 801 80110 10 000 10 000     

14 

Opracowanie dokumentacji na budowę chodni-
ka, oraz budowa chodnika w miejscowości 
Jurków wspólnie ze Starostwem Urząd Gminy 600 60013 40 000 40 000     

15 

Opracowanie dokumentacji na kanalizację 
dla wsi; Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, 
Wawrowice, Szczytniki, Szczerbaków Urząd Gminy 010 01010 70 000 70 000     

16 
Opracowanie dokumentacji na budowę 
wodociągu we wsi Aleksandrów Urząd Gminy 010 01010 10 000 10 000     

17 
Przebudowa drogi w miejscowości Goruy-
sławice - Badrzychowice Urząd Gminy 600 60078 30 188,16 30 188,16     

 Razem    712 188,16 235 188,16  477 000   
 

Załącznik Nr 6 
 

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2006 roku 
 

w zł 
dotacje z budżetu w tym 

Lp. 
Nazwa zakładu 
budżetowego 

Dział  
rozdział 

stan 
środków 

obrotowych 
na 

01.01.2006r. 

Przychody 
przedmiotowa celowa 

na inwestycje 
Wydatki 

wydatki na 
wynagrodzenia 

i składniki 
naliczane od 

wynagrodzeń 

wydatki 
inwestycyjne 

wpłata do 
budżetu 

stan  
środków 

obrotowych 
na 

31.12.2006r. 

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

         

400/40002 16 466 379 258 - - 381 280 177 400 - - 14 444 
900/90003 2 100 80 540 50 000 - 79 640 66 540 - - 3 000 
010/01010 - 50 000  50 000   50 000   

 
1. 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej 

900/90004 - 5 000 5 000 -  5 000 - - - - 
 Razem:  18 566 514 798 55 000 50 000 465 920 243 940 50 000 - 17 444 
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UCHWAŁA Nr XXXX/234/06 
RADY GMINY W WIŚLICY 

 
z dnia 30 maja 2006r. 

 
w sprawie określenia zasad odroczenia lub rozkładania na raty należności pieniężnych związanych  

z realizacją inwestycji 
 

Na podstawie art. 43 ust 1 i 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U 
Nr 249, poz. 2104), art. 40 ust 1, art. 42 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1591  
ze zm. Dz. U. 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 58,  
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 
1806, Dz. U. 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 
1568, Dz. U. 2004r., Nr 116 poz. 1203, Dz. U. 2005r. 
172 poz. 1441) Rada Gminy w Wiślicy uchwala  
co następuje: 
W celu zastosowania ulg w spłacie należności fi-
nansowych dla budżetu Gminy z tytułu zawartych 
umów cywilnoprawnych, uchwala się następujące 
zasady odraczania lub rozkładania na raty tych 
należności. 
 

§ 1.1. Odraczanie lub rozkładanie na raty na-
leżności finansowych dotyczy osób fizycznych, 
które zawarły z Gminą umowy cywilnoprawne na 
współfinansowanie inwestycji gminnych. 

 
2. Zastosowanie ulgi obejmuje odroczenie 

lub spłatę należności w całości lub w części i na-
stępuje wyłącznie na pisemny uzasadniony wnio-
sek osoby o której mowa w punkcje 1, zwanej  
w dalszej części uchwały „wnioskodawcą”. 

 
3. Odroczenie lub rozłożenie na raty należ-

ności może być zastosowane wobec wnioskodaw-
cy, który wykaże, że jego sytuacja materialna lub 

życiowa uniemożliwia mu spłatę całości kwoty  
w terminie określonym w umowie cywilnoprawnej. 

 
4. Do wniosku należy załączyć dokument po-

twierdzający okoliczność określoną w punkcje 3. 
 
5. Odroczenie zapłaty należności może na-

stąpić na okres nie dłuższy niż 1 rok licząc od daty 
złożenia wniosku i po tym okresie zapłata należno-
ści staje się wymagalna w pełnej wysokości. 

 
6. Rozłożenie należności na raty nie może 

przekroczyć okresu 1 roku i 6 miesięcy licząc od daty 
złożenia wniosku. 

 
7. Wnioskodawca może skorzystać wyłącznie 

z jednej formy ulgi tj. odroczenie lub rozłożenie  
na raty należności. 

 
§ 2. Wnioski o odroczenie lub rozłożenie na-

leżności na raty rozpatruje Wójt. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Wiślica. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego, podlega 
rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmi-
ny w Wiślicy oraz publikacji w Biuletynie Informa-
cji Publicznej. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: S. Borzęcki 
 
 

2530 
 

ZARZĄDZENIE Nr RG/107/2006 
WÓJTA GMINY ŁONIÓW 

 
z dnia 6 czerwca 2006r. 

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. 

 
Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy  

z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 
 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) i art. 188, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia  
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30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Łoniów 
zarządzam co następuje: 

 

§ 1. W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą 
Nr XXVII/172/2006 Rady Gminy Łoniów z dnia 19 stycz-
nia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ło-
niów na 2006r. wprowadza się następujące zmiany: 
1. zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 

  - 29 052 zł, 
2. zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 

  - 29 052 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarzą-
dzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarb-
nikowi Gminy. 

 
§ 3. O wprowadzonych zmianach do budżetu 

Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy na najbliż-
szej sesji. 

 
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy i w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
z dniem podjęcia. 
 

Wójt Gminy: R. Dul 
 

Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr RG/107/2006 
Wójta Gminy Łoniów 
z dnia 6 czerwca 2006r. 

 
Dochody Wydatki Dział Nazwa 

Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

w tym  
rozdz.: 85415 § 2030 

85415 § 3260 

- 
 
- 
- 

29 052 
 

29 052 
- 

- 
 
- 
- 

29 052 
 
- 

29 052 
Ogółem - 29 052  29 052 
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