
tOtl.s6 C2W k, kw 3 

P..?,,..i) A 
 

	

___—_.,...._ 	... 

	

w v0cku,111.wiełko,-,, 	1 
-----1 

I 2 	2014 —N—  i$' 

oi-hacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji uchwał 

Rady Miejskiej w Wąchocku podjętych w I półroczu 2014 r. 

1. 
Uchwała Nr XLIII/221/2014 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2014 rok" 
Uchwała w trakcie realizacji. 

2. Uchwała Nr XLIII/222/2014  
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Pomoc Gminy Wąchock w zakresie dożywiania dzieci" na lata 2014-2020 
Uchwała w trakcie realizacji. 

3. Uchwała Nr XLIII/223/2014  w sprawie podwyższenia kryteriunz dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywania w formie 
posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla 
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiana „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 
Uchwała w trakcie realizacji. 

4. Uchwała Nr XLIII/224/2014  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 

Załącznik do informacji z realizacji uchwał. 

5. Uchwała Nr XLIII/22.5/2014  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Wąchock na lata 2014-2028. 
Wprowadzone ww. uchwałą zmiany realizowane są na bieżąco. 

6. Uchwała Nr XLIII/226/2014  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
Uchwała w trakcie realizacji 

7. Uchwała Nr XLIII/227/2014  w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

z mieszkańcami Gminy Wąchock 
Uchwała w trakcie realizacji. 

8. Uchwała Nr XLIII/228/2014  sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock 

w2014 roku" 
Uchwała w trakcie realizacji. 

9. Uchwała Nr XLIV/229/2014  w sprawie zmiany uchwały Nr MOCIX/204/2013  Rady 

Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 października 2013 roku w sprawie rocznego 
programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 
Uchwała w trakcie realizacji. 

10. Uchwała Nr XLIV/230/2014  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 
Uchwała zrealizowana. Dokonano przeniesień w planie wydatków z z uwagi na 
konieczność zwiększenia dotacji podmiotowej dla MGBP. 

11. Uchwała Nr XLIV/231/2014  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 
umów dzierżawy na nieruchomości gminne, z dotychczasowymi jej dzierżawcami 
Uchwała zrealizowana. Zawarta została umowa dzierżawy. 
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12. Uchwała XLV/232/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 
Załącznik do informacji z realizacji uchwał. 

13. Uchwała XLVI/233/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 
Załącznik do informacji z realizacji uchwał. 

14. 
Uchwała XLVI/234/2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wąchock 
Uchwała zrealizowana- zawarto umowy dzierżawy. 

15. Uchwała Nr XLVII/235/2014  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wąchock 
Uchwała w trakcie realizacji. 

16. 
Uchwała Nr XLVII/236/2014 w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2014 r. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

17. 
Uchwała Nr XLVII/237/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 
Załącznik do informacji z realizacji uchwał. 

18. Uchwała Nr XLVII/238/2014  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Wąchock na lata 2014-2028 
Wprowadzone ww. uchwałą zmiany realizowane są na bieżąco. 

19. Uchwała Nr XLVII/239/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
Ogłoszono przetarg. 

20. 
Uchwała Nr XLIX/240/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowych położonych w miejscowości Wąchock 
Uchwała w trakcie realizacji. Zlecono wycenę nieruchomości. 

21. Uchwała Nr XLIX/241/2014  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

położonej w miejscowości Rataje na rzecz Gminy Wąchock 
Uchwała w trakcie realizacji. Zlecono wycenę nieruchomości. 

22. Uchwała Nr XLIX/242/2014  w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/110/2008 Rady 

Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia środków 
finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Wąchock oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania 

tymi środkami 
Uchwała w trakcie realizacji. 

23. Uchwała Nr XLIX/243/2014  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 
w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii 

elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej 
Uchwała w trakcie realizacji. 

24. Uchwała Nr XLIX/244/2014  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 

Załącznik do informacji z realizacji uchwał. 

25. Uchwała Nr XLIX/245/2014  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Wąchock na lata 2014-2028. 
Wprowadzone ww. uchwałą zmiany realizowane są na bieżąco. 
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26. Uchwała Nr XLIX/246/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku za 2013 rok 
Uchwała zrealizowana. Wysłano do jednostki informację w tym zakresie. 

27. Uchwała Nr XLIX/247/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za 2013 rok 
Uchwała zrealizowana. Wysłano do jednostki informację w tym zakresie. 

28. 
Uchwała Nr XLIX/248/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku za 2013 rok 
Uchwała zrealizowana. Wysłano do jednostki informację w tym zakresie. 

29. 
Uchwała Nr XLIX/249/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wąchock za 2013 rok. 
Uchwała zrealizowana. Na podstawie ww. uchwały dokonano odpowiednich 
księgowań wyników finansowych jednostek budżetowych gminy oraz wyniku budżetu 

gminy za 2013 rok. 

30. 
Uchwała Nr XL1X/250/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wąchock za 2013 rok. 
Uchwała zrealizowana. 
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ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU 
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK 

W ZAKRESIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY. 

Nr uchwały Wpływ na budżet Najistotniejsze wprowadzone zmiany dotyczyły środków finansowych w zakresie: 
 	Dochody Wydatki 

U. XLIII/224/2014 
z dn.30.01.2014r. 

+ 930 595,00 + 452 673,00 • „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica", 
• „Budowa 	i 	przebudowa 	dróg 	gminnych 	na 	terenie 	Gminy 	Wąchock-ulicy 	Wielkowiejskiej 

w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny", 
• „Rewitalizacja miejscowości Wąchock-etap I", 
• „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego", 
• „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi", 
• „Remont przepompowni ścieków w ul. Nadrzecznej w Wąchocku", 
• Realizacja zadań 	określonych w 	gminnym programie profilaktyki 	i rozwiązywania 	problemów 

alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 
U.XLV/232/2014 
z dn.28.03.2014r. 

+ 58 563,00 + 58 563,00 • „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi", 
• „Zawody na skateparku i rekreacyjnym torze rowerowym szansą na popularyzację alternatywnych form 

sportu i rekreacji", 
• „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Wielka Wieś 2 i Wielka Wieś 7 

w miejscowości Wielka Wieś", 
• Zasądzenie należności głównej i opłaty sądowej od Gminy Starachowice, 
• Zwiększenie zakresu remontu dróg, 
• Dotacja celowa dla M-GBP w Wąchocku na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Zakup 

oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku". 
U.XLVI/233/2014 
z dn.28.04.2014r. 

+ 157 807,00 + 157 807,00 • „Aktywna integracja w gminie Wąchock", 
• „Zakup nagłośnienia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku". 

U.XLVII/237/2014 
z dn.30.05.2014r. 

+ 24 806,00 + 24 806,00 • „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST", 
• Wyłożenie kostka brukowąterenu na działce nr 1001/7 w Parszowie, 
• „Zakup kosiarki samobieżnej", 
• Dotacja podmiotowa dla M-GOK, 
• „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu". 

U.XLIX/244/2014 
z dn.30.06.2014r. 

-180 000,00 0,00 • Remont drogi gminnej ul. Leśnej w Wąchocku-realizacja w całości z własnych srodków, 
• „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi", 
• „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Parszowie" (SP Parszów), 
• „Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej 

w Wąchocku", 
• Zwiększone koszty opłat ponoszonych za pobyt mieszkańców gminy w DPS (MGOPS w Wąchocku). ir, 	Td T 	1.) 	MI 	! 	L r i 	14 	I 
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