
Uchwała Nr XXV/149/2008 
Rady Miejskiej w Ujeździe  

                                                     z dnia 12 września 2008 roku 
 

w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2008 rok 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku 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 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 roku Nr 172 
poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku  
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218); art. 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku  Nr 45 
poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832  
z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, 140 poz.984) Rada Miejska  
w Ujeździe uchwala co następuje; 
 

§ 1 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 920 237 zł 
  
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 239 229 zł 
- dochody majątkowe w kwocie 53 000 zł 
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
w kwocie 53 000 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 186 229 zł 
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 186 229 zł, renta planistyczna 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa  
w kwocie 17 000 zł  
- dochody bieŜące w kwocie 17 000 zł 

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących w kwocie 17 000 zł 
 
Dział 758 RóŜne rozliczenia w kwocie 100 000 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 100 000 zł 
 - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych  
w kwocie 100 000 zł 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 7 000 zł 
- dochody majątkowe w kwocie 7 000 zł 

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin związków gmin w kwocie 7 000 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 459 355 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 459 355 zł, w tym: 
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
w kwocie 53 000 zł 
 



- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących w kwocie 135 000 zł 

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej w kwocie 271 355 zł 
 
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 57 129 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 57 129 zł 

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  
w kwocie 57 129 zł ( Projekt systemowy – Moja szansa), w tym: 
 - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących 
Wspólną Politykę Rolną w kwocie 56 209 zł 
 - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych 
finansujących Wspólną Politykę Rolną w kwocie 920 zł (budŜet państwa) 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 40 524 zł 
- dochody majątkowe w kwocie 15 000 zł 

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
w kwocie 15 000 zł  
- dochody bieŜące w kwocie 25 524 zł 
 - wpływy z róŜnych dochodów w kwocie 25 524 zł, zwrot za energię 
 

§ 2 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 108 000 zł 
 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 20 000 zł 
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 20 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł, „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w miejscowości Stary Ujazd” 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa w kwocie 40 000 zł 
Rozdział 75412  Ochotnicze straŜe poŜarne w kwocie 40 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 40 000 zł 
 - budowa punktów czerpania wody dla celów przeciwpoŜarowych w miejscowości 
Balcarzowice i Nogowczyce w kwocie 40 000 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 9 000 zł 
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe w kwocie 9 000 zł  
- wydatki bieŜące w kwocie 9 000 zł 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 39 000 zł 
Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 39 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 39 000 zł, organizacja doŜynek, gminnych imprez kulturalnych 
 
 
 
 
 
 



§ 3 
 

Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 028 237 zł 
 
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę  
w kwocie 50 000 zł 
Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 50 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł 
 - dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŜetowych w kwocie 50 000 zł 
(Modernizacja zestawu hydroforowego na stacji wodociągowej w Sieroniowicach) 
 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 50 000 zł 
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 30 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł, „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
Zimna Wódka – Jaryszów (Buczki – Kolonia)” opracowanie dokumentacji  
w kwocie 30 000 zł 
 
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych w kwocie 20 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł, „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w miejscowości Stary Ujazd 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 203 000 zł 
Rozdział 70078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych w kwocie 150 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 150 000 zł, wykonanie wyceny strat na nieruchomościach przez 
rzeczoznawców 
- wydatki majątkowe w kwocie 53 000 zł, adaptacja pawilonu mieszkalnego na potrzeby 
mieszkalne osób  poszkodowanych po przejściu tornada 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 86 000 zł 
Rozdział 80110 Gimnazja w kwocie 4 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 4 000 zł 
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000 zł, zatrudnienie informatyka 
 
Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych w kwocie 65 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 65 000 zł, odbudowa budynku Publicznego Przedszkola  
w Balcarzowicach przy ul. 1 Maja 12 
 
Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 17 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 17 000 zł, instalacja monitoringu wizyjnego w gimnazjum 
 
Dział 852 Opieka społeczna w kwocie 570 108 zł 
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 2 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 2 000 zł, utrzymanie systemu informatycznego 
 
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 6 600 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 6 600 zł 
 
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych w kwocie 552 585 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 552 585 zł  
 - wypłata zasiłków, koszty likwidacji szkód które wystąpiły w wyniku zdarzenia 
losowego w dniu 15.08.08  



 
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 8 923 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 8 923 zł 
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 250 zł 
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do wykonywania robót     
              Publicznych w kwocie 673 zł 
 
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 66 129 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 66 129 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 66 129 zł 
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12 675 zł 
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 126 zł 
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu 43 328 zł 
W tym: 
- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących 
Wspólną Politykę Rolną w kwocie 56 209 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 56 209 zł 
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12 471 zł 
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 963 zł 
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu 33 775 zł 
 
- współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących 
Wspólną Politykę Rolną w kwocie 920 zł (budŜet państwa) 
- wydatki bieŜące w kwocie 920 zł 
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 204 zł 
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 163 zł 
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu 553 zł 
 
- współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących 
Wspólną Politykę Rolną w kwocie 9 000 zł (budŜet gminy) 
- wydatki bieŜące w kwocie 9 000 zł, świadczenia społeczne 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 000 zł 
Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych w kwocie 3 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 3 000 zł, odbudowa oświetlenia  ulicznego 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu 
 
        § 5 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
         Przewodniczący obrad 
               Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
         Magdalena Bartodziej 
 



 
Uchwała nr  XXV/150/2008    
Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia 12 września  2008 r. 

 
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Ujazd po zmianach 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity – tj. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz.880) oraz w związku z uchwałą  Nr 
V/23/2007 z dnia 1 lutego 2007r w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd, Rada Miejska w Ujeździe 
uchwala co następuje: 
 
 
           § 1. 
 
Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Ujazd po zmianach. 
 
           § 2.  
 
Integralną częścią uchwały są następujące załączniki: 

1) Nr 1 – tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Ujazd, zawierający uwarunkowania i kierunki zagospodarowania, 

2) Nr 2 – rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Ujazd, określający kierunki zagospodarowania przestrzennego w skali 1 : 10 
000, 

3) Nr 3 – rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Ujazd, określający uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w skali                     
1 : 10 000, 

4) Nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium. 
 

          § 3. 
 
 
 Traci moc uchwała  Rady Miasta i Gminy Ujazd Nr XV/92/99 z dnia 29 listopada 
1999 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Ujazd. 
 
 
 
 



          § 4. 
 
 
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 
          § 5. 
 
 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
                 Przewodniczący obrad 
               Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
                  Magdalena Bartodziej   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    Załącznik nr 4 
               do uchwały Nr XXV/150/2008 
          Rady Miejskiej w Ujeździe 
           z dnia 12 września 2008 r. 
 
 
       Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu  
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Ujazd, o których mowa art. 11 pkt 12 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
 
 
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127, poz.880), Rada Miejska w Ujeździe rozstrzyga, co następuje: 
 

1) Odrzuca się częściowo uwagę złoŜoną przez Sylwestra Pawłowskiego, stanowiącą 
wniosek o przeznaczenie działek nr ewid. 65 i 66 w Jaryszowie  pod zabudowę 
mieszkaniową, w odniesieniu do dz. nr ewid. 66 oraz fragmentu dz. nr ewid. 65 
leŜącego poza pasem  o szerokości 50,0m wzdłuŜ drogi gminnej po jej zachodniej 
stronie. 

Zgodnie z zapisami projektu Studium tereny te przeznaczone są pod RZ – tereny łąk i 
pastwisk wchodzących w zakres lokalnego korytarza ekologicznego potoku 
Jaryszówka. Teren ten objęty jest zakazem zabudowy ze względu na konieczność 
ochrony istotnych walorów środowiska i krajobrazu. 

2) Odrzuca się częściowo uwagę złoŜoną przez Teresę i Joachima Sobota,  stanowiącą 
wniosek o przeznaczenie działek nr ewid. 67/5, 210, 211 w Olszowej pod zabudowę 
mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową lub usługową, w odniesieniu do terenów 
połoŜonych w pasie oddziaływania autostrady A4.  

Zgodnie z zapisami projektu Studium działki te przeznaczone są pod RO, RZ – tereny 
sadów, ogrodów oraz łąk i pastwisk, a takŜe pod zalesienie ZL.  Uwagę odrzuca się 
częściowo, ze względu na konieczność ochrony ludności przed hałasem i 
zanieczyszczeniem środowiska związanym z eksploatacją autostrady A4 – tereny w 
wyznaczonym obustronnie pasie 250m licząc od osi drogi są wyłączone z zabudowy 
przeznaczonej dla stałego lub wielogodzinnego pobytu, w tym zabudowy 
mieszkaniowej. 

3) Odrzuca się częściowo uwagę złoŜoną przez Anielę Więcek, stanowiącą wniosek o 
przeznaczenie działek nr ewid. 385 i 386 w Jaryszowie pod zabudowę mieszkaniową, 
w odniesieniu do terenu połoŜonego w odległości większej niŜ 100m od istniejącej 
ulicy gminnej.  

Zgodnie z zapisami projektu Studium działki te przeznaczone są pod RP – tereny 
gruntów rolnych. Uwagę odrzuca się częściowo, w celu zachowania ładu 
przestrzennego i nie dopuszczenia do nadmiernego rozproszenia zabudowy wsi oraz 
wyłączenia z produkcji rolnej znacznego  areału gruntów III i IV klasy oraz ze 
względu na brak obsługujących dróg publicznych. 

4) Odrzuca się częściowo uwagę złoŜoną przez Piotra Kocurek,  stanowiącą wniosek o 
przeznaczenie działek nr ewid. 1394, 1395 w Ujeździe pod zabudowę mieszkaniową, 
w odniesieniu do terenu połoŜonego w odległości większej niŜ 50m od drogi krajowej. 



Zgodnie z zapisami projektu Studium działki te przeznaczone są pod RP – tereny 
gruntów rolnych. Uwagę odrzuca się częściowo, w celu zachowania ładu 
przestrzennego i nie dopuszczenia do nadmiernego rozproszenia zabudowy wsi oraz 
wyłączenia z produkcji rolnej znacznego  areału gruntów III klasy oraz ze względu na 
brak obsługujących dróg – dostęp do drogi publicznej tylko dla części terenu 
połoŜonego bezpośrednio przy drodze krajowej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Uchwała XXV/151/2008 

Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia 12 września 2008 roku 

 
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej nr XVIII/122/2008 z dnia 31 
stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady 
Miejskiej w Ujeździe na 2008 rok 
 
 
 
 
                Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz.U. z 2001roku  Nr 142  poz. 1591, z 2002 roku 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 roku Nr 102 poz. 1155, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 
1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje : 
   
     § 1 
 
Punkt 5 załącznika nr 1  uchwały nr XVIII/122/2008  otrzymuje brzmienie: 
 
-Kompleksowa kontrola działalności MGODK w Ujeździe. 
 
 
     § 2 
 
Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 
     § 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
                                  Przewodniczący obrad: 
               Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
                                                Magdalena Bartodziej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


