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1795
UCHWAŁA Nr. XXXII/140/2009
RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Obrazów na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z 2001r. z póź.
zmianami) oraz art. 138, 184 ust. 1 ustawy z dnia

30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr. 249 poz. 2104 z póź. zmianami) Rada Gminy w Obrazowie uchwala;

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 219

§ 1. I. Zwiększa się dochody budŜetowe
o kwotę
- 105 439 zł.
- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6330 o kwotę
- 65 200 zł.
- w dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę
- 40 239 zł.
II. Zmniejsza się dochody budŜetowe o kwotę
- 55 zł.
- w dziale 756 rozdz. 75621 § 0010 o kwotę
- 55 zł.
III. Zwiększa się wydatki budŜetowe o kwotę
- 172 153 zł.
- w dziale 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę
- 16 714 zł.
- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę
- 50 000 zł.
- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę
- 65 200 zł.
- w 801 o kwotę
- 40 239 zł.
rozdz. 80101 o kwotę
28 463 zł
§ 4010 o kwotę
24 200 zł
4110 o kwotę
3 670 zł
4120 o kwotę
593 zł
rozdz. 80110 o kwotę
9 404 zł
§ 4010 o kwotę
8 000 zł
4110 o kwotę
1 208 zł
4120 o kwotę
196 zł
rozdz. 80114 o kwotę
2 372 zł
§ 4010 o kwotę
2 000 zł
4110 o kwotę
322 zł
4120 o kwotę
50 zł
IV. Zmniejsza się wydatki budŜetowe o kwotę
- 66 769 zł.
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-

w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę
- 66 714 zł.
- w dziale 921 rozdz. 92195 § 4210 o kwotę
- 55 zł.
V. Załącznik Nr. 1 do uchwały Rady Gminy w
Obrazowie Nr. XXXI//131/2009 z dnia 02.02.09
„Zadania inwestycyjne roczne w 2009r”
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr. 1 do niniejszej uchwały.
Załącznik Nr. 5 do uchwały Rady Gminy w
Obrazowie Nr. XXX//130/2008 z dnia 30.12.08
„Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2009-2011” otrzymuje
nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr. 2
do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmiany powyŜsze dokonuje się w wyniku;
- wprowadzenia do budŜetu zmian kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym
od osób fizycznych
- przeniesienia środków między działami
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Orawiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 219
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Załączniki do uchwały Nr XXXII/140/2009
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 20 marca 2009r.

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 219
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 219

 10029 

Poz. 1795

Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 219
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1796
UCHWAŁA Nr XXXII/142/09
RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Obrazów na lata 2009-2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz.
266 z późn. zm.) Rada Gminy w Obrazowie
uchwala:
§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Obrazów na lata 2009-2013. Program ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Obrazowie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Orawiec
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/142/09
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 20 marca 2009r.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Obrazów na lata 2009-2013.
Rozdział l
Mieszkaniowy zasób gminy.
1. Wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy
wynosi 11 lokali mieszkalnych stanowiące
własność Gminy.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miejscowość
Bilcza
Jugoszów
Kleczanów
Obrazów
Obrazów
Świątniki
Kleczanów

Rodzaj bud
Budynek wolnostojący
Budynek szkoły
Budynek szkoły
Budynek wolnostojący
Budynek szkoły
Ośrodek Zdrowia
Ośrodek Zdrowia

2. Zasoby mieszkaniowe przedstawia poniŜsza
tabela.
Powierzchnia uŜytkowa m2
106,00
92,00
78,00
42,70
42,00
113,80
70,71

Ilość lokali mieszkalnych
2
2
2
1
1
2
1

Rozdział II
Plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków
Prowadzenie remontów w latach 2009-2013 będzie uzaleŜniona od moŜliwości finansowych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adres
Bilcza (budynek wolnostojący)
Jugoszów (budynek szkoły)
Kleczanów (budynek szkoły)
Obrazów (budynek wolnostojący)
Obrazów (budynek szkoły)
Świątniki (ośrodek zdrowia)
Kleczanów (ośrodek zdrowia)

Pow. uŜytkowa m2
106,00
92,00
78,00
42,70
42,00
113,80
70,71

gminy i planowane w uchwale budŜetowej gminy w okresie 2009-2013.
WyposaŜenie
c.o., woda, kanalizacja
c.o. woda,
c.o., woda, kanalizacja, gaz,
c.o., woda, kanalizacja, gaz,
c.o., woda, kanalizacja, gaz,
c.o., woda, kanalizacja, gaz,
c.o., woda, kanalizacja, gaz,

Kwalifikacja robót
do remontu
Remonty bieŜące
Remonty bieŜące
Remonty bieŜące
Remonty bieŜące
Remonty bieŜące
Remonty bieŜące
Remonty bieŜące

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 219
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Rozdział III
Planowana sprzedaŜ lokali w kolejnych latach.
SprzedaŜ lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Obrazów odbywać się
będzie na zasadach określonych ustawą o go-

spodarce nieruchomościami w oparciu o podjęte
uchwały Rady Gminy.

Rozdział IV
Zasady polityki czynszowej i źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
1. Czynsz za lokal opłacają najemcy lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.
2. Wójt Gminy w formie zarządzenia ustala
miesięczne stawki bazowe za 1 m2 powierzchni uŜytkowej lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu gminy z
uwzględnieniem czynników obniŜających ich
wartość uŜytkową a w szczególności stan
techniczny, połoŜenie budynku i jego wyposaŜenie w urządzenia techniczne i instalacyj-

ne. Stawki bazowe ustala się odrębnie dla
lokali socjalnych i pozostałych lokali mieszkalnych.
3. Ustala się czynniki obniŜające stawki czynszu:
a) brak instalacji wodociągowej - 5 %,
b) brak instalacji kanalizacyjnej - 5 %,
c) brak centralnego ogrzewania - 10 %
d) brak WC lub łazienki - 5 %
4. Zmiana wysokości czynszu będzie dokonywana regularnie raz w roku.

Rozdział V
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Lokalami i budynkami zarządza Wójt Gminy w oparciu o obowiązujące przepisy oraz uchwały Rady Gminy.
Rozdział VI
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
Podstawą finansowania w zakresie kosztów bieŜących będzie czynsz oraz moŜliwe do przezna-

czenia środki z budŜetu gminy w okresie
2009-2013.

Rozdział VII
Działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy.
Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Obrazów będą wynajmowane
zgodnie z art. 21. ust. 3 ustawy o ochronie praw

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego.

1797
UCHWAŁA Nr XXXII/145/2009
RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
Na podstawie 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 późn.
zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985
roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w Sandomierzu
wyraŜonej Uchwałą Nr 457 z dnia 18 marca
2009. Rada Gminy w Obrazowie uchwala co
następuje:

§ 1. 1) Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi lokalne nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełnienie sieci dróg słuŜącym miejscowym potrzebom oraz ustala się ich
przebieg zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.
2) Ustala się przebieg dróg gminnych na mapie
stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 219

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrazów.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII/202/2002
Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 września
2002 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii
dróg gminnych.
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§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Orawiec
Załączniki do uchwały Nr XXXII/145/2009
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 20 marca 2009r.

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 219
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 219
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 219

Pomniejszono do celów publikacji - przyp. red.
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1798
UCHWAŁA Nr XXXII/146/2009
RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. Zm.)
oraz art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych
Nr
033
056

(Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. Zm.) Rada
gminy w Obrazowie uchwala, co następuje:
§ 1. Pozbawia się wymienione drogi kategorii dróg gminnych:
Numer dróg nadane uchwałą Nr 106/03
zarządu Województwa Świętokrzyskiego
002494 T
002467 T

Nazwa drogi
Zdanów - Usarzów
Ocinek - Sucharzów

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrazów

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Orawiec

1799
UCHWAŁA Nr XXI/13/09
RADY GMINY PIERZCHNICA
z dnia 30 marca 2009r.
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Pierzchnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) Rada
Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się przebieg istniejących dróg
gminnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przebieg dróg wymienionych w § 1
jest określony na mapie stanowiącej załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: A. Kułagowski
Załączniki do uchwały Nr XXI/13/09
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 30 marca 2009r.

Załącznik Nr 1
Przebieg istniejących dróg gminnych
1
1

Stary numer
drogi
2
1554002

Nowy numer
drogi
3
002866T

2

1554014

002878T

3

1554020

002884 T

4

1554021

002885 T

5

1554023

-

6

1554025

-

L.p.

Nazwa drogi
4
Skrzelczyce - Zaborze

Przebieg drogi

5
Od drogi powiatowej nr 0361 T (Wojciechów - Skrzelczyce - Górki - Brody)
do granicy z gminą Morawica.
Maleszowa - Celiny
Od drogi powiatowej 0002 T (Piotrkowice - Maleszowa) do granicy z gminą
Chmielnik.
Pierzchnica - Komórki
Od drogi powiatowej nr 0355 T (Suków - Borków - Wojciechów - Szczecno Pierzchnica - Suchowola - Chmielnik) do drogi powiatowej nr 0361 T
(Wojciechów - Skrzelczyce - Górki - Brody).
Skrzelczyce - Komórki
Od drogi gminnej nr 1554024 (Skrzelczyce - Granice) do drogi powiatowej
nr 0361 T (Wojciechów - Skrzelczyce - Górki - Brody).
Górki
Od drogi powiatowej nr 0361 T (Wojciechów - Skrzelczyce - Górki - Brody)
do granicy z gminą Morawica.
Skrzelczyce do granicy gminy Od drogi gminnej nr 1554024 T (Skrzelczyce) do granicy z gminą Daleszyce.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 219
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Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 219
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1800
UCHWAŁA Nr XXI/15/09
RADY GMINY PIERZCHNICA
z dnia 30 marca 2009r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z
późniejszymi zmianami) i art. 19 ust. 1 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi
zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania
wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na
obszarze gminy Pierzchnica stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/21/02 Rady
Gminy w Pierzchnicy z dnia 24 kwietnia 2002r. w

sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków, uchwała
Nr XXV/15/05 z dnia 21 lutego 2005r. i uchwała
Nr XVIII/63/08 z dnia 17 listopada 2008r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: A. Kułagowski
Załącznik do uchwały Nr XXI/15/09
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 30 marca 2009r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Rozdział l
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz odbiorcy
korzystającego z tychŜe usług.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność przedsiębiorstwa polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu
wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków
rozumie się działalność przedsiębiorstwa polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
4. Ilekroć w niniejszym regulaminie uŜywa
się określeń:
a) „Ustawa” - naleŜy przez to rozumieć ustawę
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858
z p. zm.),
b) „Umowa” - naleŜy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

-

umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
- umowa o zapatrzenie w wodę,
- umowa o odprowadzanie ścieków,
c) „Odbiorca” - naleŜy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie
do sieci lub jednej z umów wymienionych w
pkt. b),
d) „Przedsiębiorstwo” - naleŜy przez to rozumieć Zakład Komunalny w Pierzchnicy prowadzący działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
e) „Gmina” - naleŜy przez to rozumieć Gminę
Pierzchnica.
§ 2.1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją
działalność w oparciu o statut.
2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków
wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.
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§ 3. Odbiorca wody powinien racjonalnie
gospodarować wodą i uŜywać ją zgodnie z prze-
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znaczeniem oraz warunkami wynikającymi z
zawartej Umowy.

Rozdział II
Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
§ 4.1. Przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw
wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim
ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania
ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a takŜe
zapewnić naleŜytą jakość dostarczanej wody.
2. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, późniejszymi zmianami).
3. Woda do spoŜycia przez ludzi winna
odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29.03.2007r. w sprawie jakości wody przezna-

czonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,
poz. 417).
4. Sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunki
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartości wskaźników
zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych
wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
reguluje Rozporządzenie Ministra Budownictwa
z dnia 14 lipca 2006 roku - w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków
przemysłowych oraz warunków wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U.
Nr 136, poz. 964);
§ 5. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do
regularnego informowania Wójta, o jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi nie
rzadziej niŜ raz na pół roku.

Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług
§ 6.1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest
zawrzeć Umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z Odbiorcą, której nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeŜeli
wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie
Umowy.
2. Przedsiębiorstwo moŜe odmówić zawarcia Umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są
spełnione równocześnie wszystkie warunki
określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.
3. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego jeŜeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemoŜliwiające jej
spełnienie, w szczególności warunki uniemoŜliwiające ustalenie naleŜności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych
Odbiorców usług w tym budynku, w terminie
określonym w Umowie.
4. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3
Ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Re-

gulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków.
5. W Umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 4.
6. Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z
usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo moŜe zawrzeć jedną Umowę o zaopatrzenie w wodę i
odprowadzanie ścieków.
§ 7.1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzanie ścieków moŜe być zawarta na
czas nieokreślony lub określony.
2. Umowa winna określać moŜliwość jej
rozwiązania.
3. Rozwiązanie umowy moŜe nastąpić za
porozumieniem stron, z zachowaniem okresu
wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na
skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa od Umowy.
4. Przedsiębiorstwo moŜe odstąpić od
umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8
ust. 1 Ustawy. Odstąpienie od Umowy następuje
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poprzez oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
5. Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych
uniemoŜliwiających dalsze korzystanie z usług.
6. W przypadku rozwiązania umowy o
świadczenie usług dostawy wody Przedsiębiorstwo wskaŜe Odbiorcy, z którym wygasła umowa zastępczy punkt poboru wody.
§ 8.1. Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy w
terminie określonym w warunkach technicznych
przyłączenia lub umowie o przyłączenie do sieci,
a w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków
świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złoŜeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy.
2. Przedsiębiorstwo w terminie 14 dni od
daty złoŜenia wniosku, przedkłada Odbiorcy do
podpisu projekt Umowy.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie równieŜ w przypadku
składania przez właściciela/zarządcę budynku
wielolokalowego wniosku o zawarcie Umów z
osobami korzystającymi z lokali.
§ 9.1. Przedsiębiorstwo określa cykl rozliczeń
obowiązujący Odbiorców usług w zaleŜności od
lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych
świadczenia usług a takŜe postanowień określonych
w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.
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2. Mogą obowiązywać róŜne cykle (okresy)
rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup
Odbiorców usług lub obszaru.
3. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo wskazuje w fakturze.
§ 10. Odbiorcy usług zobowiązani są do
korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami
Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości
usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz
nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a
w szczególności do:
a) uŜytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący moŜliwość wystąpienia
awarii, skaŜenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na
skutek m.in. cofnięcia się wody z instalacji
wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania,
b) montaŜu i utrzymania zaworów antyskaŜeniowych w przypadkach i na warunkach
określonych odrębnymi przepisami,
c) uŜytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
d) informowania Przedsiębiorstwa o własnych
ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,
e) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz pisemnej
Umowy zawartej z Przedsiębiorstwem,
f) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych
lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z
urządzeniem pomiarowym włącznie,
g) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli
działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat
§ 11. Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są
prowadzone przez Przedsiębiorcę z odbiorcami
usług na podstawie określonych w taryfach cen i
stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
§ 12.1. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy stanowi załącznik do Umowy zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.
2. W rozliczeniach, strony Umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą

taryfę zatwierdzoną uchwałą rady gminy, bądź
wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez
konieczności zmiany Umowy.
§ 13. Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę poprzez obwieszczenie na stronie internetowej
własnej lub Gminy Pierzchnica, lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w terminie właściwym
do jej ogłoszenia w zaleŜności od trybu zatwierdzenia taryfy, określonym w art. 24 ust. 7 lub 9
Ustawy.
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Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci
§ 14.1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest odpłatne
i odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie
i określenie warunków przyłączenia, zwanych
dalej „warunkami przyłączenia” złoŜony przez
osobę ubiegającą się o przyłączenie
2. Kwota naleŜności za przyłączenie ustalana jest na podstawie obowiązującej taryfy.
3. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej moŜe występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać:
a) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,
b) adres podłączanej nieruchomości,
c) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),
d) formę, termin i sposób płatności za podłączenie,
e) dane wykonawcy,
f) datę i podpis wnioskodawcy.
5. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo moŜe wyrazić zgodę na przyłączenie
osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
§ 15. Do wniosku Odbiorca ubiegający się
o przyłączenie do sieci załącza:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do
korzystania z nieruchomości, której dotyczy
wniosek, w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego
statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,
b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia
terenu.
§ 16.1. Przedsiębiorstwo określa warunki
przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w
terminie nie dłuŜszym niŜ 14 dni od dnia złoŜenia
wniosku. W przypadkach szczególnych przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy
o przyłączenie, której projekt sporządza Przedsiębiorstwo.
2. Warunki przyłączenia są waŜne 2 lata od
dnia ich wydania.

3. Warunki przyłączenia określają:
a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
b) dostawy wody i odbioru ścieków w ilości
określonej we wniosku,
c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
d) dopuszczalną jakość odprowadzanych ścieków,
e) termin waŜności warunków przyłączenia.
§ 17.1. Przyłączenie do sieci wodociągowej
lub kanalizacyjnej moŜe nastąpić po spełnieniu
warunków przyłączenia, o których mowa w § 16,
a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie
do sieci, od spełnienia warunków w niej określonych.
2. Umowa o przyłączenie powinna w
szczególności określać koszty związane z realizacją takiego przedsięwzięcia, zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją.
§ 18.1. Warunki przyłączenia względnie
umowa o przyłączenie stanowi podstawę do
rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz
budowlano-montaŜowych.
2. Określone w warunkach względnie
umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upowaŜnionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory, uwzględniając postanowienia § 19, określa Przedsiębiorstwo.
§ 19.1. Odbiór przyłącza dokonywany jest
na podstawie końcowego protokółu odbioru
technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie o przyłączenie.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza
powinien zawierać co najmniej:
a) datę odbioru,
b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem
przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i
długości,
c) numer wodomierz i jego wskazanie,
d) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
e) skład komisji, w tym: wykonawcę i uŜytkownika,
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f)

adres nieruchomości do której wykonano
podłączenie,
g) podpisy członków komisji.
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4. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego
podpisanie przez strony upowaŜnia Odbiorcę do
złoŜenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

Rozdział VI
Techniczne warunki określające moŜliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 20.1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania od Przedsiębiorstwa
warunków technicznych bądź zostało wykonane
niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia.
§ 21.1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do
zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodo-

mierza głównego za wyjątkiem wodomierzy do
czasowego wykorzystania oraz wodomierzy
sprzęŜonych dla celów ppoŜ.
2. Zawór za wodomierzem głównym jest
miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu
cywilnego, jak równieŜ miejscem rozdziału sieci i
instalacji wewnętrznej.

Rozdział VII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 22. O przewidywanych zakłóceniach w
realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić
Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 23. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniŜeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób
zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed
planowanym terminem.
§ 24.1. W razie przerwy w dostawie wody
przekraczającej 36 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i

poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.
2. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.
§ 25. Przedsiębiorstwo moŜe odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne
wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy, przy czym zobowiązane
jest spełnić obowiązek wynikający z art. 8 ust. 3
Ustawy.

Rozdział VIII
Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
§ 26. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie urządzeń pomiarowych poprzez
ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich
temperatur a takŜe prawidłowe utrzymanie studzienki czy teŜ pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.
§ 27. Odbiorca usług zobowiązany jest do
natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich:
a) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego, w
tym o zerwaniu plomby,

b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.
§ 28. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania naleŜności za dostawę
wody i odprowadzanie ścieków.
§ 29. Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o
zmianach własnościowych nieruchomości lub
zmianach uŜytkownika lokalu.
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Rozdział IX
Standardy obsługi Odbiorców usług, sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji
w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
§ 30. Przedsiębiorstwo winno zapewnić
Odbiorcom naleŜyty poziom usługi a szczególnie
winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw
obsługi klienta.
§ 31. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest
do udzielania na Ŝyczenie Odbiorcy lub z własnej
inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji
usługi a przede wszystkim informacji objętych
regulaminem oraz zawartych w taryfie.
§ 32. W przypadku stwierdzenia przez
Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej
obniŜenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy
przysługuje upust/ odszkodowanie na zasadach
określonych w Umowie.
§ 33.1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca usług moŜe złoŜyć pisemną reklamację w terminie 7 dni od dnia, w
którym zakończyła się przerwa w świadczeniu
usługi, albo od dnia, w którym usługa została
wykonana, lub miała być wykonana.
2. Reklamacja moŜe zostać wniesiona w
innych niŜ wymienione w ust. 1 przypadkach
niewykonania, lub nienaleŜytego wykonania
usługi.

b) przedmiot reklamacji,
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających
reklamację,
e) numer i datę Umowy,
f) podpis Odbiorcy.
4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji
w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.
5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację
niezwłocznie, nie dłuŜej jednak, niŜ w terminie
14 dni od dnia jej wniesienia.
6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na
reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:
a) nazwę Przedsiębiorstwa,
b) powołanie podstawy prawnej,
c) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,
d) pouczenie w sprawie moŜliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,
e) podpis upowaŜnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem
zajmowanego przez niego stanowiska.
7. W przypadku odmowy uwzględnienia
reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na
reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz
adres Odbiorcy,
Rozdział X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpoŜarowe
§ 34. Uprawnionymi do poboru wody na
cele przeciwpoŜarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są straŜe poŜarne biorące udział w akcjach gaśniczych.
§ 35. Pobór wody na cele przeciwpoŜarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywana jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z
osobą uprawnioną przez Kierownika Przedsiębiorstwa.
§ 36. Uprawnieni do poboru wody na cele
przeciwpoŜarowe z sieci będącej w posiadaniu
Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu poŜaru nie-

zwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia lub rozpoczęcia akcji, nie później jednak niŜ 24 godziny od
momentu zakończenia akcji gaśniczej.
§ 37.1. Przedsiębiorstwo obciąŜa Gminę za
wodę pobraną na cele przeciwpoŜarowe stosując ceny ustalone w taryfie, moŜe teŜ zawrzeć
Umowę z Gminą, w której określone zostaną
zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpoŜarowe jak i inne cele wymienione w art. 22
Ustawy.
2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele
przeciwpoŜarowe dokonywane są, za kaŜde pobranie z sieci.
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Rozdział XI
Przepisy końcowe
§ 38. W sprawach nie objętych niniejszym
regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w
szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r.

Nr 123 poz. 858 z póź. zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
§ 39. Przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia na Ŝądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu.

1801
UCHWAŁA Nr XXI/16/09
RADY GMINY PIERZCHNICA
z dnia 30 marca 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9
lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami) oraz art. 166 ust. 1,
art. 184 ust. 1, ust. 2, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi
zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/74/08 Rady Gminy
Pierzchnica z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Pierzchnica na 2009
rok zmienionej uchwałą Nr XX/1/09 z dnia
23 lutego 2009r. dokonuje się zmian:
1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w
wysokości 1 862 000 zł,
a) wydatki majątkowe
1 762 000 zł
b) wydatki bieŜące
100 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.”
2) w § 8 ust. 2 pkt 1 kwotę „149 760 zł” zastępuje się kwotą „160 760 zł”
3) w § 8 ust. 3 kwotę „273 600 zł” zastępuje się
kwotą „283 600 zł”,
4) zmiany w załącznikach dochodów i wydatków budŜetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
5) załącznik nr 12 dotacje celowe otrzymuje
brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 11 dotacje podmiotowe w
2009r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
7) załącznik Nr 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
na 2009r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
8) załącznik Nr 4a wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2009 rok otrzymuje
brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do
niniejszej uchwały,
9) załącznik Nr 4b wydatki bieŜące na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi na 2009 rok określa załącznik Nr 6
do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: A. Kułagowski
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Załączniki do uchwały Nr XXVI/16/09
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 30 marca 2009r.

Załącznik Nr 1
I.

Zwiększenia dochodów
1. Dz. 600 rozdz. 60016 § 0970 - Wpływy z
róŜnych dochodów
1.400 zł.
2. Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 - Pozostałe
odsetki
50 zł.
3. Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 - Wpływy z
róŜnych dochodów
150 zł.
4. Dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 - Wpływy z
róŜnych opłat
200 zł.
5. Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910 - Odsetki od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
4.000 zł.
6. Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 - Odsetki od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
5.000 zł.
7. Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 - Pozostałe
odsetki
8.000 zł.
8. Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących
gmin
3.000 zł.
9. Dz. 010 rozdz. 01095 § 2008 - dotacje
rozwojowe
75.000 zł
Razem zwiększenia dochodów
96.800 zł.
II. Zmniejszenia dochodów
1. Dz. 600 rozdz. 60016 § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących
gmin
14.500 zł.

2. Dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 - Pozostałe
odsetki
6.000 zł.
Razem zmniejszenia dochodów
20.500 zł.
III. Zmniejszenia wydatków
1. Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 - Zakup
usług remontowych
14.500 zł.
2. Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 - Zakup
usług remontowych
2.600 zł.
3. Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000 zł.
4. Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 - Świadczenia społeczne
7.000 zł.
Razem zmniejszenia wydatków
27.100 zł.
IV. Zwiększenia wydatków
1. Dz. 700 rozdz. 70005 § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
2.600 zł.
2. Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000 zł.
3. Dz. 852 rozdz. 85295 § 2820 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
10.000 zł.
4. Dz. 900 rozdz. 90001 § 4430 - RóŜne opłaty i składki
10.800 zł.
5. Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 - dotacja
podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury
2.000 zł
6. Dz. 010 rozdz. 01095 § 4218 - zakup materiałów i wyposaŜenia
75.000 zł
Razem zwiększenia wydatków
103.400 zł.
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1802
UCHWAŁA Nr II/9/2009
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 179 i
art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych - (tekst jednolity - Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Rada Gminy
uchwala co następuje:
§ 1. 1) Zwiększa się plan wydatków budŜetu gminy na 2009 rok o kwotę
115 000 zł
2) Zmniejsza się plan wydatków budŜetu gminy
na 2009 rok o kwotę
115 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 20092011” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik
Nr 2a do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik „Dotacje celowe” otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: P. Pałgan
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Załączniki do uchwały Nr II/9/2009
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 25 marca 2009r.
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Załącznik Nr 3

1803
INFORMACJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 9 czerwca 2009r.
w sprawie wniosku o udzielenie koncesji w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła
dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie z siedzibą w Pińczowie
Zgodnie z art. 31 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)
informuję, Ŝe pismem z dnia 24 marca 2009r.
uzupełnionym pismem z dnia 13 maja 2009r.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Pińczowie z siedzibą w Pińczowie, posiadające
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - Reje-

strze Przedsiębiorców KRS: 0000136707 i numer
identyfikacji podatkowej NIP: 662-005-17-33,
wystąpiło do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o wydanie koncesji na działalność określoną w art. 32 ust. 1, pkt 1 i pkt 3
ustawy - Prawo energetyczne, w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi: T. Polak

1804
INFORMACJA
O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr WCC/1163B/13859/W/OWA/2009/ML, Nr PCC/1139B/13859/W/OWA/2009/ML,
Nr OCC/335A/13859/W/OWA/2009/ML,
z dnia 10 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o.o.
na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem
W dniu 10 czerwca 2009r. na wniosek
przedsiębiorstwa energetycznego: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o.o. z siedzibą
w Warszawie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
decyzjami, Nr WCC/1163B/13859/W/OWA/2009/ML,

Nr PCC/1139B/W/OWA/2009/ML i Nr OCC/335A/
13859/W/Owa/2009/ML postanowił zmienić koncesje: Nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML z dnia
1 lutego 2008r., (z późn. zm.) na wytwarzanie ciepła, PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML z dnia
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1 lutego 2008r. (z późn. zm.) na przesyłanie i
dystrybucję ciepła oraz Nr OCC/335/13859/
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W/OWA/2008/ML z dnia 1 lutego 2008r. na obrót
ciepłem, udzielone temu przedsiębiorstwu.

UZASADNIENIE:
Decyzjami z dnia 1 lutego 2008r.:
Nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML (z późn.
zm.), PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML (z późn.
zm.) oraz Nr OCC/335/13859/W/OWA/2008/ML,
udzielono przedsiębiorstwu energetycznemu:
Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka
z o.o. koncesji na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem,
na okres do 31 grudnia 2025r.
Pismem z dnia 27 stycznia 2009r. (znak:
OEC-ZAT-610-2-1/08) Przedsiębiorstwo wystąpiło
z wnioskiem o zmianę ww. koncesji, w związku z

wydzierŜawieniem nowych źródeł ciepła oraz
z przejęciem przez inne podmioty źródeł ciepła
oraz sieci ciepłowniczych.
W toku postępowania ustalono, Ŝe zasadne jest dokonanie zmian ww. decyzji Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo
energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić decyzje: na wytwarzanie
ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz
na obrót ciepłem.

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
p.o. Dyrektor Oddziału Centralnego
Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie: A. Dobrowolski

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
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