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Poz. 2000

2000
UCHWAŁA Nr XXXIV/257/2009
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 marca 2009r.
zmieniająca uchwałę Nr XXX/214/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku
oraz inkasa podatków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz 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, 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, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z
2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 5
ust. 1, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008r.
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz.
1463), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o
podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969,
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.
1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116,
poz. 730), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
29. Kozerawska Jadwiga

Rogów

poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 143,
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z
2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z
2008r. Nr 116, poz. 730), art. 47 § 4a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727,
Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, z 2006r. Nr 66,
poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031,
Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007r.
Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz.
1378, Nr 225, poz. 1671, z 2008r. Nr 118, poz.
745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209,
poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009r. Nr 18, poz. 97)
Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. W wykazie inkasentów z terenu gminy
Końskie i wysokość wynagrodzenia za inkaso
stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXX/214/2008 Rady Miejskiej w Końskich z
dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
(Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 256,
poz. 3537) Ip. 29 otrzymuje brzmienie:
13

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

go oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskie-

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie
14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej: M. Gąszcz
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Poz. 2001

2001
UCHWAŁA Nr XXXIV/258/2009
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 marca 2009r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXI/227/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie przejęcia przez Gminę Końskie od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie
odbioru odpadów komunalnych oraz ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości
za wykonywanie przejętych obowiązków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2
pkt 15, art. 40 ust, 1, art. 41 ust. 1 i 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, 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, Nr 181, poz. 1337,
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458) w związku z art. 65 z dnia 15 września
2000r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000r.
Nr 88, poz. 985, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2004r. Nr 102, poz.
1055, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2007r. Nr 112,
poz. 766) oraz art. 6 ust. 4, art. 6a i art. 6b ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236
poz. 2008, z 2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r.
Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009r. Nr 18 poz. 97)
Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXI/227/2008 Rady
Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w
sprawie przejęcia przez Gminę Końskie od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie
odbioru odpadów komunalnych oraz ustalenia
opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków
(Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z
2009r. Nr 40, poz. 596) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 uchyla się ust. 2;
2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z
2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223,
poz. 1464 oraz z 2009r. Nr 18 poz. 97);
2) właścicielu nieruchomości - naleŜy przez
to rozumieć właściciela nieruchomości w
rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 pkt 4

ustawy, a w przypadku gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono
odrębną własność lokali, osobę sprawującą zarząd nieruchomością wspólną, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia
24 czerwca 1994r. o własności lokali
(Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 oraz z
2004r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli
lokali, jeŜeli zarząd nie został wybrany;
3) odpadach - naleŜy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251, Nr 88,
poz. 587, z 2008r. Nr 138, poz. 865,
Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, z
2009r. Nr 18, poz. 97);
4) odbiorze odpadów - naleŜy przez to rozumieć obowiązki, o których mowa w
art. 5 ust. 3b ustawy;
5) opłacie - naleŜy przez to rozumieć opłatę
ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych przez
Gminę Końskie obowiązków;
6) Burmistrzu - naleŜy przez to rozumieć
Burmistrza Miasta i Gminy Końskie;
7) Urzędzie - naleŜy przez to rozumieć
Urząd Miasta i Gminy w Końskich.
3) uŜyte w § 2 w zdaniu wstępnym i w pkt 2, w
§ 3, w § 4 ust. 1 i 2, w § 5 ust. 1 i 2, § 8 w
róŜnych przypadkach wyrazy „odpady komunalne” zastępuje się uŜytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „odpady”.
4) w § 4:
a) uchyla się ust. 3 i 5;
5) w § 5:
a) w ust. 1 i 2 wyrazy „w gospodarstwie domowym” zastępuje się wyrazami „zamieszkałej na terenie nieruchomości”;
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób
przebywających poza miejscem zamieszkania powyŜej 2 miesięcy.”
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6) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Wysokość naleŜnej opłaty ustala Burmistrz w drodze zawiadomienia na
podstawie oświadczenia właściciela nieruchomości, które powinno zawierać informacje niezbędne do ustalenia jej wysokości, a
w szczególności:
1) dane identyfikujące właściciela nieruchomości;
2) informacje o:
a) miejscu połoŜenia nieruchomości,
b) liczbie osób wytwarzających odpady
na terenie nieruchomości lub liczbę
miejsc wytwarzania odpadów.”
2. Oświadczenie, o którym mowa w
ust. 1, właściciele nieruchomości składają w
terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku
uiszczenia opłaty lub zmiany jej wysokości.
3. Wysokość opłaty ulega zmianie:
a) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złoŜono
oświadczenie - w przypadku zaistnienia
okoliczności uzasadniających jej obniŜenie,
b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały
okoliczności uzasadniające jej podwyŜszenie.
4. NiezłoŜenie oświadczenia w terminie określonym w ust. 1 powoduje naliczenie
oraz obowiązek uiszczenia opłaty w kwocie
ustalonej na podstawie danych będących w
posiadaniu Urzędu lub uzyskanych z innych
źródeł.”

Poz. 2001 i 2002

7) w § 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściciele nieruchomości są
obowiązani, bez wezwania, do wpłacania
opłaty za okresy kwartalne na rachunek
bankowy Urzędu lub do kasy Urzędu, w
terminach:
- do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego za I kwartał,
- do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego za II kwartał,
- do dnia 30 września danego roku kalendarzowego za III kwartał,
- do dnia 15 grudnia danego roku kalendarzowego za IV kwartał.
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Burmistrz moŜe powierzyć, w
drodze umowy, przyjmowanie opłat sołtysom lub innym osobom fizycznym.”
8) w § 8 skreśla się wyrazy „Miasta i Gminy”;
9) w § 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i
dodaje wyrazy „z wyjątkiem § 5 ust. 2, który
wchodzi w Ŝycie z dniem 1 lipca 2009r.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą od dnia 1 kwietnia
2009r.
Przewodniczący Rady Miejskiej: M. Gąszcz

2002
UCHWAŁA Nr XXXIV/259/2009
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 marca 2009r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXI/234/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie
ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia
specjalnego funduszu nagród a takŜe wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
Na podstawie art. 1 pkt. 3 lit c, art. 30 ust. 6,
art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220,
poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz.

542, 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176,
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z
2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z
2009r. Nr 1, poz. 1), art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz
art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
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Poz. 2002 i 2003

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, 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, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z
2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz
przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22,
poz. 181, z 2006r. Nr 43, poz. 293, z 2007r. Nr 56,
poz. 372, z 2008r. Nr 42, poz. 257) po dokonaniu
uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Miejska w Końskich
uchwala, co następuje:

lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających
ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród a takŜe wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2009r. Nr 40, poz. 601) wprowadza
się następujące zmiany:
1) uchyla się § 2;
2) w załączniku do uchwały w § 6:
a) w ust. 1 wyrazy „jednego całego poprzedniego roku szkolnego, z zastrzeŜeniem ust. 2.” zastępuje się wyrazami:
„jednego semestru roku szkolnego.”;
b) uchyla się ust. 2.

§ 1. W uchwale XXXI/234/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w
sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

Przewodniczący Rady Miejskiej: M. Gąszcz

2003
UCHWAŁA Nr XXIV/150/2009
RADY GMINY W OKSIE
z dnia 18 marca 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy na rok 2009
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
późn, zm.) oraz art. 165, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z
2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada
Gminy uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Rady Gminy w Oksie
Nr XXIII/141/2009 z dnia 17 lutego 2009 roku w
sprawie uchwalenia budŜetu na 2009 rok dokonuje się następujących zmian:
§ 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1. Uchwala się dochody Gminy na 2009 rok w
wysokości
14.378.786 zł.
2. Uchwala się wydatki Gminy na 2009 rok w
wysokości
16.366.078 zł.

§ 2. W załączniku Nr 1 do Uchwały
Nr XXIII/141//2009 z dnia 17 lutego 2009 roku
dokonuje się następujących zmian:
Pkt. 1. Zwiększa się dochody w dziale:
600 - Transport i łączność
rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 6330 - Dotacje celowe przekazane z budŜetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o
kwotę 184.300 zł.
801 - Oświata i wychowanie
rozdziale 80195 - Pozostała działalność
§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań bieŜących
gmin (związków gmin) o kwotę 8.081 zł.
852 - Pomoc społeczna
rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
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§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań bieŜących
gmin (związków gmin) o kwotę 3.000 zł.
rozdziale 85295 - Pozostała działalność
§ 2023 - Dotacje celowe przekazane z budŜetu
państwa na zadania bieŜące realizowane przez
gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej o kwotę 62.301 zł.
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań bieŜących
gmin (związków gmin) o kwotę 24.623 zł
Pkt. 2. Zmniejsza się dochody w dziale:
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budŜetu państwa
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych
o kwotę 24 zł
758 - RóŜne rozliczenia
rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jst
§ 2920 - Subwencja ogólna z budŜetu państwa o
kwotę 95.337 zł
§ 3. W załączniku Nr 2 do Uchwały Rady
Gminy w Oksie Nr XXIII/141/2009 z dnia 17 lutego 2009 roku dokonuje się następujących zmian:
Pkt. 1. Zwiększa się wydatki w dziale:
600 - Transport i łączność
rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 88.939 zł.
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę 184.300 zł.
801 - Oświata i wychowanie
rozdziale 80195 - Pozostała działalność
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 8.081 zł
852 - Pomoc społeczna
rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne o
kwotę 3.000 zł
rozdziale 85295 - Pozostała działalność
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§ 4173 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę
9.752 zł
§ 4213 - Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 3.184 zł
§ 4303 - Zakup usług pozostałych o kwotę 49.365 zł
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
§ 3240 - Stypendia dla uczniów o kwotę 24.623 zł
Pkt. 2. Zmniejsza się wydatki
600 - Transport i łączność
rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę 184.300 zł.
§ 4. W uchwale nr XXIII/141/2009 Rady
Gminy w Oksie z dnia 17 lutego 2009 roku w
sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2009 rok
wprowadza się następujące zmiany
1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach 2009-2011
zgodnie z załącznikiem nr 3a (i 3 - wydatki
inwestycyjne jednoroczne)
2. W § 9 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów w kwocie 466.666 zł;
3. Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne roczne
w 2009 roku” otrzymuje nowe brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały
4. Po załączniku Nr 3 dodaje się załącznik Nr 3a
pt. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian między działami,
rozdziałami i paragrafami według Załącznika
nr 3 do niniejszej uchwały
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Błoński
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Rady Gminy w Oksie
z dnia 18 marca 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 3

2004
UCHWAŁA Nr XXIV/151/2009
RADY GMINY W OKSIE
z dnia 18 marca 2009
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oksa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz
art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ustawy z 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz U z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. /4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008)
w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o
zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175 poz. 1458)
Rada Gminy uchwała co następuje:
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oksa, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Oksa.
Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Oksa.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich
bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich
utrzymywania i uŜytkowania;
2) Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (dalej GPGO) - naleŜy przez to rozumieć Gminny
Plan Gospodarowania Odpadami wprowadzony uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/192/2005
z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia
„Planu Gospodarki Odpadami” dla gmin naleŜących do Związku Międzygminnego „EKOLOGIA” i zadań Gminy Oksa
3) nieczystościach ciekłych - naleŜy przez to
rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w
zbiornikach bezodpływowych;
4) odpadach budowlanych - rozumie się przez
to frakcje odpadów pochodzących z remontów i budów,
5) odpadach komunalnych - rozumie się przez
to odpady powstające w gospodarstwach
domowych a takŜe odpady nie zawierające
odpadów niebezpiecznych pochodzących od
innych wytwórców odpadów, które mają
swój charakter lub skład i są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach
domowych,
6) odpadach niebezpiecznych - rozumie się
przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych jak np. świetlówki i inne
lampy rtęciowe, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, środki ochrony roślin, farby, lakiery i opakowania po nich, rozpuszczalniki i inne ropopochodne, zuŜyte urządzenia elektryczne i tym podobne odpady
zawierające niebezpieczne dla środowiska i
człowieka składniki lub elementy,
7) odpadach opakowaniowych - naleŜy przez to
rozumieć opakowania z papieru i tektury,
opakowania wielomateriałowe, opakowania
z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła
opakowania z blachy stalowej i opakowania
z aluminium,
8) odpadach zielonych - naleŜy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji
i uprawy odpadów i terenów zielonych.

9) odpady wielkogabarytowe - naleŜy przez to
rozumieć odpady, które ze względu na swoje
rozmiary lub masę nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych
10) podmiotach uprawnionych - naleŜy przez to
rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi, spółkami
komunalnymi lub innymi podmiotami posiadającymi wydane przez wójta waŜne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości
b) opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
d) prowadzenie schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części,
11) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy
oczyszczalniach ścieków słuŜące do do
przyjmowania nieczystości ciekłych dowoŜonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc
gromadzenia,
12) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się
przez to instalacje i urządzenia przeznaczone
do gromadzenia nieczystości ciekłych w
miejscy ich powstawania.
13) właścicieli nieruchomości - naleŜy przez to
rozumieć właścicieli nieruchomości oraz
osoby władające nieruchomością na podstawie innego tytułu prawnego, zobowiązane do realizowania obowiązków w zakresie
utrzymania czystości i porządku,
14) zwierzętach domowych - naleŜy przez to
rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które wraz z człowiekiem przebywają w
jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu utrzymywane przez człowieka w
charakterze jego towarzysza a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, świnki morskie, chomiki, ryby i Ŝółwie hodowlane w
akwarium oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w
celach niehodowlanych,
15) zwierzęta bezdomne - naleŜy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie,
które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka a nie ma moŜliwości
ustalenia właściciela lub innej osoby, pod
której opieką trwałe pozostawały,
16) zwierzęta gospodarskie - naleŜy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach ho-
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dowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kaczki,
gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki,
nutrie, norki, lisy tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i
rozrodzie zwierząt gospodarskich.
§ 2. Regulamin obowiązuje podmiotowo,
w szczególności:
1) właścicieli nieruchomości
2) właścicieli nieruchomości wielo - lokalowych,
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3) zarządców dróg,
4) kierowników placów budów,
5) jednostki uŜytkujące tereny słuŜące komunikacji publicznej,
6) organizatorów imprez o charakterze publicznym,
7) osoby utrzymujące zwierzęta domowe i gospodarskie
8) wszystkich uŜytkowników nieruchomości
będących własnością gminy,
9) inne.

Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku,
czystości oraz naleŜytego stanu sanitarnohigienicznego poprzez:
1) wyposaŜenie nieruchomości w dostateczną
ilość pojemników słuŜących do gromadzenia
odpadów
2) utrzymywanie w naleŜytym stanie sanitarnym pomieszczeń mieszczących urządzenia
na odpady
3) przyłączenie nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacji, a w przypadkach braku sieci
do wyposaŜenia nieruchomości w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych lub
przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe musi spełniać wymagania przepisów w zakresie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania,
4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do uŜytku publicznego oraz chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości, usuwanie śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń powinno odbywać się niezwłocznie.
5) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i
innych części nieruchomości
6) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i
innych obiektów, ogłoszeń, plakatów napisów rysunków itp. umieszczonych tam bez
zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa.
7) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych powstałych w wyniku
remontu i modernizacji lokalu i budów
8) uprzątanie z połaci dachowych warstw zalegającego śniegu i lodu,
9) likwidowanie śliskości na drogach publicznych, wewnętrznych, ulicach, placach w

10)
11)
12)
13)

okresie mrozów i opadów śnieŜnych przy
uŜyciu piasku zmieszanego ze środkami
chemicznymi nie działającymi szkodliwie na
terenie zieleni i drzewa,
utrzymywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w stanie wolnym
od zachwaszczenia,
utrzymywanie czystości na przystankach,
placach,
utrzymywanie ogrodzeń w naleŜytym stanie
technicznym,
oznaczenie nieruchomości poprzez umieszczenie w widocznym z ulicy, drogi miejscu
tablic informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości, oraz nazwą ulicy,

§ 4. Na terenie gminy mając na uwadze
zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania
się:
1) spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków;
2) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej
architektury, trawników oraz zieleńców,
urządzeń wyposaŜenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej;
3) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.
4) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
5) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
6) indywidualnego wywoŜenia i wysypywania
odpadów stałych szczególności na obrzeŜa
lasów do rowów wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych lub inne miejsca słuŜące dla potrzeb
uŜyteczności publicznej,
7) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
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8) indywidualnego opróŜniania zbiorników
bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
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9) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości
ciekłych i wód opadowych spływających z
powierzchni dachów, podjazdów, itp.

Rozdział III
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
§ 5.1. Mycie pojazdów samochodowych
moŜna przeprowadzać pod warunkiem, Ŝe ścieki
odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników
bezodpływowych po przejściu przez odstojnik.
Zabrania się odprowadzanie ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub ziemi.

2. Naprawa pojazdów samochodowych
związana z ich bieŜącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem,
Ŝe nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub
gleby oraz uciąŜliwości dla sąsiadów. Powstałe
odpady powinny być gromadzone i usuwane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział IV
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia
nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych
§ 6.1. Podmioty uprawnione stosują dwa
systemy odbioru odpadów od właścicieli zobowiązanych jako:
1) odpady segregowane
2) odpady niesegregowane
2. Dla potrzeb zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych
ustala się następujące rodzaje urządzeń i ich
minimalną pojemność:
Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów
segregowanych na terenie gminy to:
1) worki - /na szkło i plastik/ dostarczone przez
podmioty uprawnione
2) pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l,
w uzasadnionych przypadkach dla osób samotnych pojemniki 60 l.
3) kontenery KP-7

czeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l. na kaŜde 10 pracowników
5) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest równieŜ ustawienie na zewnątrz
poza lokalem co najmniej jednego pojemnika 120 l. na odpady.
6) odpady wielkogabarytowe nie wymagają
specjalnych urządzeń do zbierania naleŜy
wystawiać je w wyznaczonych miejscach na
terenie nieruchomości, słuŜących do gromadzenia odpadów stałych, w sposób nie
utrudniający korzystania z nieruchomości
przez osoby trzecie i umoŜliwiający łatwy
dostęp przedsiębiorcy świadczącego usługę,

3. Nieczystości ciekłe odprowadzane są
do:
1) zbiorników bezodpływowych
2) oczyszczalni przydomowych

5. Ustala się średnie wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych wytworzonych w
gospodarstwach domowych i sektorze komunalnym wynikające z GPGO:
1) 20 kg odpadów miesięcznie od mieszkańca
2) 7 kg odpadów miesięcznie w sektorze komunalnym.

4. Odpady komunalne, które są zbierane
jako odpady niesegregowane, naleŜy gromadzić
w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej
pojemności:
1) pojemniki o parametrach 120 l, 240 l, 1100 l
oraz w uzasadnionych przypadkach dla osób
samotnych pojemniki 60 l.
2) worki /zakupione od uprawnionego podmiotu, któremu został zlecony wywóz odpadów/
3) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników
do swoich indywidualnych potrzeb.
4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i
produkcyjnych w odniesieniu do pomiesz-

6. WyróŜnia się następujące rodzaje odpadów wymagających odrębnego gromadzenia:
1) odpady niebezpieczne wydzielane z odpadów komunalnych, naleŜy gromadzić w
punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych
wskazanych przez podmiot,
2) przeterminowane leki - mieszkańcy mogą
zwracać bezpłatnie do aptek na terenie Jędrzejowa, do specjalistycznych pojemników
ustawionych przez firmę wywozową,
3) odpady wielkogabarytowe odbierane będą
na indywidualne zgłoszenie do podmiotu,
4) opakowania po zuŜytych środkach ochrony
roślin - naleŜy zwrócić do miejsc zakupów
środków,
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5) odpady budowlane są składane do kontenera
dostarczonego przez podmiot uprawniony i w
nim odbierane na indywidualne zgłoszenie,
6) odpady nadające się do odzysku, których
zbieranie moŜe przynieść zysk posiadaczowi
takie jak: odpady złomu, metali, pojazdy mechaniczne wycofane z eksploatacji, zuŜyty
sprzęt elektryczny, elektroniczny i informatyczny, makulatura, szkło, tworzywa sztuczne
itp. właściciele mogą dostarczać samodzielnie i na własny koszt do punktu skupu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze,
7) przy przyjmowaniu odpadów metali od osób
fizycznych nie będących przedsiębiorcami,
prowadzący punkt zbierania odpadów obowiązany jest sprawdzić toŜsamość osoby przekazującej odpady i wypełnić odpowiedni formularz z niezbędnymi danymi osobowymi,
8) szkło
9) plastik
7. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, parki są przez
właścicieli nieruchomości obowiązkowo wyposaŜone i opróŜniane na stałe w kosze uliczne, a
przystanki komunikacji przez przedsiębiorców
uŜytkujących tereny komunikacji publicznej,
zgodnie z następującymi zasadami:
- min 1 kosz na 1 przystanek
- min 1 kosz na 100 mb alejek w parku i terenów zielonych
opróŜniane min. 1 raz w tygodniu,
8. organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposaŜenia miejsca, na którym
ona się odbywa w odpowiednią ilość pojemników na odpady stałe oraz zapewnia odpowied-
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nią ilość toalet, oczyszczania terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy i terenów przyległych, jeśli jest taka potrzeba,
9. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych naleŜy uwzględniać:
1) Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami naleŜy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na terenie nieruchomości.
2) Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa
muszą być zlokalizowane w sposób umoŜliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich
opróŜnienia
3) Pojemniki na odpady powinny być ustawione,
na terenie nieruchomości w miejscu widocznym trwale oznaczonym, na wyrównanej w
miarę potrzeb utwardzonej powierzchni.
4) Właściciel nieruchomości ma obowiązek
utrzymywania pojemników na odpady w
stanie czystości, dobrym stanie technicznym
oraz ich okresowego dezynfekowania.
10. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu,
gorącego popiołu, ŜuŜla szlamu, substancji toksycznych, wybuchowych, przeterminowanych
leków, zuŜytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej.

Rozdział V
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego.
§ 7.1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do;
1) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych,
2) umoŜliwienia przygotowania treści umowy,
do podania upowaŜnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego zgodnej ze
stanem ewidencji ludności liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, lub
gdy stan faktyczny róŜni się od niej, oświadczenia na piśmie o odstępstwach i ich przyczynach,
2. Właściciele nieruchomości prowadzący
działalność gospodarczą są zobowiązani w celu
przygotowania umowy do podania upowaŜnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnione-

go informacji umoŜliwiającej obliczenie zapotrzebowania na pojemniki,
3. Właściciele nieruchomości, które nie są
podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do niezwłocznego podpisania z podmiotem
uprawnionym umowy na opróŜnianie zbiornika
bezodpływowego łub opróŜnianie osadnika
oczyszczalni przydomowej,
4. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania w formie umowy do
korzystania z usług podmiotu uprawnionego w
zakresie odbioru odpadów komunalnych lub
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych. Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych, wła-
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ściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać prze okres 1 roku.
§ 8.1. Ustala się w/w częstotliwości odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości;
1) odpady segregowane
- na obszarach zabudowy - 1 raz w kwartale,
- w zabudowie wielorodzinnej - 2 razy w
miesiącu,
2) odpady niesegregowane;
- na obszarach zabudowy - 1 raz w miesiącu
- w zabudowie wielorodzinnej - 2 razy w
tygodniu
Odbiór odpadów segregowanych przez podmioty uprawnione winien być dokonywany w
dniach niepokrywający się z odbiorem odpadów
niesegregowanych.
2. Częstotliwość usuwania z terenów komunalnych przeznaczonych do uŜytku publicznego ustala się:
1) z cmentarzy - na zgłoszenie zarządcy,
2) właściciele nieruchomości wyposaŜonych w
zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani
opróŜniać je z częstotliwością umoŜliwiająca
prawidłowego funkcjonowanie zbiornika, nie
dopuścić do jego zapełnienia.
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3) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są
zobowiązani usuwać odpady codziennie,
4) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróŜniać przenośne
toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
§ 9. Górną stawkę opłaty za odbieranie
odpadów zebranych na terenie nieruchomości
określi corocznie Rada Gminy, w drodze uchwały na podstawie średniej ilości wytwarzanych
odpadów i częstotliwości odbierania odpadów
zgromadzonych w pojemnikach /workach/ oraz
rzeczywistych kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów.
§ 10.1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić zapełnione urządzenia do
zbierania odpadów w sposób określony w § 6
2. OpróŜnianie zbiorników bezodpływowych
i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości,
złoŜonego do podmiotu uprawnionego,
3. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak
zorganizować odbiór i transport odpadów oraz
drogowego.

Rozdział VI
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych
do składowania na składowisku odpadów oraz ilości wyselekcjonowanych, do których
osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione
§ 11. System gospodarowania odpadami
komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niŜ
75 % wagowo całkowitej masy odpadów
ulegających biodegradacji,

2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niŜ 50 %
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niŜ 35 %
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995 wynoszących 5000 m3

Rozdział VII
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 12.1. Odpady komunalne odbierane na
terenie gminy Oksa przez podmioty uprawnione
naleŜy składować na składowisku/ach/ odpadów,
które określi Przedsiębiorca.

2. Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych naleŜy odtransportować
do stacji zlewnej, które określi Przedsiębiorca.
Na terenie gminy dopuszcza się kompostowanie
odpadów roślinnych powstających na terenie
nieruchomości we własnym zakresie i na własne
potrzeby.
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Rozdział VIII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagroŜeniem lub
uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego uŜytku.
§ 13.1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków
ostroŜności, zapewniających ochronę zdrowia i
Ŝycia ludzi oraz zwierząt, a takŜe dołoŜenia starań, aby zwierzęta te nie były uciąŜliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej
opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich
bez dozoru.
3. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe naleŜy:
1) zapewnienie zwierzętom prawidłowego wyŜywienia oraz schronienia przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi,
2) wykonanie wszelkich wymaganych odrębnymi przepisami szczepień ochronnych
przed chorobami stanowiącymi zagroŜenie
w środowisku (powstawanie epidemii,
wściekliźnie itp.) i okazywanie dowodów
powyŜszych szczepień na Ŝądanie słuŜ kontrolnych,
3) zapewnienie zwierzętom w razie potrzeby
opiekę weterynaryjną,

4. W odniesieniu do psów uznawanych za
rasy agresywne:
1) zarejestrowanie w Urzędzie Gminy w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa
agresywnego, uzyskanie zezwolenia na
utrzymywanie psa rasy agresywnej,
2) prowadzenie psa na uwięzi, a psy rasy uznawanej za agresywną w nałoŜonym kagańcu,
3) opłacanie podatku od posiadania psów, którego wysokość corocznie ustala rada gminy,
5. W odniesieniu do wszystkich zwierząt
domowych:
1) stały i skuteczny dozór,
2) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów uŜyteczności publicznej, z wyjątkiem obiektów
takich jak: lecznice, wystawy,
3) nie wprowadzanie zwierząt domowych na
tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla
dzieci, kąpielisk,
4) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych, nie dotyczy to
psów ras uznawanych za agresywne,
6. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie.

Rozdział IX
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 14. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania w miarę potrzeby
deratyzacji na terenie nieruchomości.
§ 15. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Wójt, w uzgodnieniu z
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w poszczególnych sołectwach obwieszczeń oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu
Gminy. Przyjmuje się, Ŝe niszczenie gryzoni przeprowadza się przynajmniej raz w roku

§ 16. Koszty przeprowadzenia deratyzacji
obciąŜają właścicieli nieruchomości
§ 17. Poza nieruchomościami mieszkalnymi obowiązkowi deratyzacji podlegają następujące obiekty:
1) stołówki szkolne,
2) szkoły,
3) zakłady gastronomiczne,
4) sklepy spoŜywcze i inne,
5) obiekty słuŜby zdrowia,

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 18. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów regulaminu sprawuje Wójt Gminy.

ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.

§ 19. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu, stosowane będą środki egzekucyjne określone w

§ 20. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej
uchwały traci moc uchwała Rady Gminy w Oksie
Nr XXI/132/2001 z dnia 27.03.2001r. w sprawie
szczegółowych zasad utrzymania czystości i po-
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rządku na terenie gminy oraz uchwała Rady
Gminy w Oksie Nr XXXIV/215/2006 z dnia
29.08.2006r w sprawie wprowadzenia zmian w
uchwale dotyczącej szczegółowych zasad utrzymania czystości w gminie Oksa.

Poz. 2004 i 2005

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Błoński

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.

2005
UCHWAŁA Nr XXIV/154/2009
RADY GMINY W OKSIE
z dnia 18 marca 2009r.
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
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.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.
U. 2007r. Nr. 19 poz. 115 z późn. zmianami) Rada
Gminy uchwala co następuje:

§ 3. Uchyla się uchwałę nr XXIII/149/2009
Rady Gminy w Oksie z dnia 17 lutego 2009 roku
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg
gminnych.

§ 1. Po zasięgnięciu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu ustała się przebieg istniejących
dróg gminnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do
uchwały.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Graficzny przebieg dróg gminnych
określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Błoński
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Załączniki do uchwały Nr XXIV/154/2009
Rady Gminy w Oksie
z dnia 18 marca 2009r.

Załącznik Nr 1
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2006
POROZUMIENIE Nr OIS-0717-6/16/09
zawarte w dniu 2 marca 2009r. w Busku-Zdroju pomiędzy Gminą Busko-Zdrój, zwaną dalej
„Zleceniodawcą”, w imieniu której działa Piotr Wąsowicz - Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, przy
kontrasygnacie Artura Tokarza - Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój, a Powiatem Buskim, zwanym
dalej „Zleceniobiorcą”, w imieniu którego działają: Jerzy Kolarz - Starosta Buski i Stanisław Klimczak Wicestarosta Buski.
Podstawę umowy stanowią:
1. art. 4, ust. 1 pkt 8 i art. 6, ust. 1 Ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1592 z późn. zm.),
2. art. 7, ust. 1, pkt 10 oraz art. 9, ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.).
§ 1. Przedmiotem umowy jest udzielenie
przez Zleceniodawcę pomocy finansowej Zleceniobiorcy w kwocie 8.000,00 zł (ośmiu tysięcy
złotych) na realizację zadań z zakresu kultury
fizycznej.
§ 2.1. Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe pomoc
finansowa zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych w 2009r. przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju.
2. Do zadań, o których mowa w ust. 1 naleŜą:
a) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy z terenu Gminy
Busko-Zdrój w dyscyplinie sportowej piłka
siatkowa,
b) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy z terenu Gminy
Busko-Zdrój w dyscyplinie sportowej piłka
ręczna.
3. W ramach realizacji zadań określonych
w ust. 2 ponoszone będą wydatki związane z:
a) opłatami za udział w turniejach, zawodach
sportowych (tzw. wpisowe),
b) kosztami udziału w zgrupowaniach treningowych i obozach sportowych dla dzieci i
młodzieŜy,
c) kosztami przejazdu, przewozu, zawodników
na zawody,
d) kosztami zakwaterowania (z wyjątkiem kosztów wyŜywienia) - w przypadku zawodów
odbywających się poza miejscem zamieszkania zawodników,
e) delegacjami sędziowskimi,

f)

zakupem sprzętu sportowego niezbędnego
do trenowania wymienionych dyscyplin
(piłki, siatki itp.).

§ 3. Zleceniodawca oświadcza, Ŝe środki
finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane na rachunek Zleceniobiorcy, Nadwiślański
Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, oddział w BuskuZdroju, Nr ..71 8517 0007 0010 0070 7563 0006... po
podpisaniu porozumienia w ciągu 7 dni.
§ 4. Do obowiązków Zleceniobiorcy naleŜy:
1. Dokumentowanie realizacji dofinansowanych zadań.
2. Udostępnianie dokumentacji finansowej
umoŜliwiającej ocenę wykorzystania środków, o których mowa w § 1.
3. Przedstawienie Zleceniodawcy całkowitego
rozliczenia realizacji zadań pod względem
rzeczowym i finansowym w terminie do
15 grudnia 2009r.
4. UmoŜliwienie przeprowadzenia przez Zleceniodawcę kontroli w zakresie objętym porozumieniem.
5. Zamieszczenie w publikacjach na temat realizowanych zadań informacji o ich dofinansowaniu przez Zleceniodawcę.
6. Opatrywanie dokumentów, o których mowa
w pkt. 2, klauzulą „płatne ze środków Gminy
Busko-Zdrój w wysokości ........................”
§ 5.1. Środków finansowych, o których
mowa w § 1 nie moŜna wykorzystać na inne cele
niŜ określone w niniejszej umowie.
2. Przyznane środki finansowe niewykorzystane zgodnie z przeznaczeniem podlegają
zwrotowi do budŜetu Zleceniodawcy w ciągu
7 dni od daty rozliczenia, o której mowa w § 4.
§ 6.1. Od środków nie zwróconych w terminie określonym w § 4 nalicza się odsetki za
zwłokę na zasadach określonych w ordynacji
podatkowej.
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2. Stwierdzenie zaistniałych warunków,
określonych w § 4 następuje na podstawie protokołu kontroli realizacji zadań.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7. Zmiana warunków porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.

§ 9. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla zleceniodawcy,
jeden dla zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca:

Zleceniodawca:

Starosta: J. Kolarz
Wicestarosta: S. Klimczak

Burmistrz: P. Wąsowicz
Skarbnik Miasta i Gminy: A. Tokarz

2007
SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2008
Sprawozdanie zawiera:
1. Opis działalności w miesiącu marcu i kwietniu
2. Opis działalności w miesiącu maju
3. Opis działalności w miesiącu czerwcu
4. Opis działalności w miesiącu lipcu i październiku
5. Podsumowanie wszystkich działań
6. Załączniki:
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5
Komisja Bezpieczeństwa w 2008 roku realizowała plan pracy, który obejmował szereg
przedsięwzięć związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie powiatu jędrzejowskiego,
wynikających z Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości, Ochrony Bezpieczeństwa
Obywateli i Porządku Publicznego. Plan ten zawiera określone zadania, terminy realizacji, odpowiedzialne osoby i instytucje za ich realizację.
W marcu 2008r. w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2008” została przeprowadzona
akcja „Widoczni na drodze” skierowana do
uczniów klas pierwszych szkół podstawowych
na terenie powiatu jędrzejowskiego (akcją objęto
49 szkół podstawowych). Pierwszaki otrzymały
elementy odblaskowe tj. nalepki na tornistry,
kamizelki oraz opaski na rękę. W sumie przygotowano na ten cel 1000 elementów odblaskowych. Akcja ta miała na celu zachęcić dzieci do
noszenia elementów odblaskowych nie tylko w
drodze do szkoły, ale takŜe w czasie wolnym.
Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego czynnie uczestnicząc w akcji prze-

prowadził szereg szkoleń, wykładów dla dzieci.
Naczelnik Wydziału zachęcał uczniów do zachowania ostroŜności w drodze do szkoły poprzez
wnikliwe przekazanie wiedzy na temat zagroŜeń,
jakie mogą na nich czyhać. Na takich spotkaniach był takŜe propagowany europejski numer
alarmowy tj. 112.
W dniu 3 kwietnia 2008r. w Starostwie
Powiatowym w Jędrzejowie odbyła się narada
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
która dotyczyła zapoznania się z tematyką głównego problemu naszego powiatu, jakim jest
bezpieczeństwo na drodze. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie - Norbert Maj omówił i wyświetlił dwa filmy pokazujące zachowania nieprawidłowe na drodze i
związane z nimi skutki. Filmy te zostały zaprezentowane, aby uświadomić początkującym
kierowcom i nie tylko, do czego moŜe prowadzić
brawura i bezmyślność na drodze. Na powyŜszej
naradzie udział wzięli przedstawiciele szkół jazdy, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, wydziału KTD. RównieŜ w tym miesiącu w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie nowy kierowca odbierając swoje pierwsze prawo jazdy,
otrzymał broszurę informacyjną „bezpieczeństwo na drodze”. Broszura ta wydana przez
KRBRD, zawiera podstawowe, najwaŜniejsze
informacje na temat bezpiecznego podróŜowania samochodem - szczególnie pod kątem ograniczenia ryzyka wypadku drogowego i odpowiedzialności kierowcy za bezpieczeństwo własne i
pasaŜerów oraz innych uczestników ruchu drogowego.
RównieŜ w miesiącu kwietniu 2008r. w
ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2008” w
ośmiu stacjach diagnostycznych z bezpłatnych
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badań skorzystało ok. 250 kierowców. MoŜna
było sprawdzić: układ hamulcowy, układ zawieszenia, amortyzatory, zbieŜność kół itd. Diagności wśród najczęstszych usterek wymieniali:
ustawienie świateł, zawieszenie i hamulce. KaŜdy kierowca, który przyjechał do stacji, otrzymał
„Poradnik dla kierowcy”. Dzięki tej akcji świadomość kierowców jest coraz większa, dlatego
przybywa na te badania duŜo chętnych. Ponadto
w tym samym dniu w Centrum Kształcenia Wielozawodowego Wiesław Barański, policjanci
Zespołu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie przeprowadził egzamin
na kartę rowerową i motorowerową w sumie
egzamin zdało 130 osób.
W miesiącu maju Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego realizując swój plan rozesłała do wszystkich gmin 500 sztuk poradnika
„Jak uniknąć zagroŜeń”. Odbyła się równieŜ
kolejna akcja „Rowerzyści jadą dalej”. Jest to
kolejna z metod podniesienia stopnia bezpieczeństwa na drodze poprzez zakładanie kamizelek odblaskowych ułatwiających poruszanie się
uczestnikom ruchu drogowego tj. rowerzystów,
motorowerzystów tak, aby byli widoczni dla
innych uczestników ruchu. Powszechnie uwaŜa
się, Ŝe noszenie właśnie kamizelki, jako standard
wyposaŜenia kaŜdego rowerzysty lub motorowerzysty to strzał niemal w dziesiątkę. Poprzez
wpajanie od najmłodszych lat prawidłowych
zasad zachowań i dbania o swoje bezpieczeństwo, jako kierowcy najpierw roweru potem
motoroweru, motoru i wreszcie samochodu w
przyszłości będzie to owocować bardziej świadomych i przewidywalnych kierowców, a co za
tym idzie jest duŜa szansa na zmniejszenie liczby
wypadków i nieszczęśliwych zdarzeń losowych.
Kamizelka odblaskowa i inne gadŜety odblaskowe to nieodzowne elementy uczestnika ruchu.
Dzięki takim właśnie akcjom udało się nam zachęcić wielu ludzi do ich noszenia.
W miesiącu czerwcu 2008r. w Sędziszowie
oraz Zespole Szkół w Motkowicach odbył się
festyn na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2008”. Organizatorami byli: Wydział Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, KPP w
Jędrzejowie, KPPSP w Jędrzejowie, UG Imielno,
Posterunek Policji w Imielnie, WOPR Jędrzejów,
Zespół Szkół w Motkowicach. Uczniowie zdawali
egzamin na kartę rowerową i motorowerową.
Wszyscy zdający otrzymali kamizelki odblaskowe, ufundowane przez Starostę Jędrzejowskiego. Osoby z najlepszymi wynikami otrzymały
nagrody od Starosty Edmunda Kaczmarka i Wójta Gminy Imielno. Pan Paweł Faryna z WOPR
Jędrzejów omówił zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą. Funkcjonariusze Państwowej StraŜy PoŜarnej w Jędrzejowie zaprezento-
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wali pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz
zapoznali dzieci i młodzieŜ z przepisami ochrony
poŜarowej. W trakcie akcji zaprezentowano równieŜ sprzęt policyjny i straŜacki oraz WOPR-u.
Kolejna inicjatywa w ramach „Bezpieczne
wakacje 2008” to przekazanie na wszystkie stacje benzynowe usytuowane wzdłuŜ drogi krajowej Nr 7 i 78 na terenie powiatu jędrzejowskiego
specjalnych poradników dla obcokrajowców.
Poradniki te zostały wydane przez Krajową Radę
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w trzech
językach. Pełniące role informatorów na temat
zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz moŜliwości kontaktów w razie naraŜenia
Ŝycia, zdrowia i innych spraw, które towarzyszą
nam w podróŜy.
W dniu 1 lipca 2008r. miało miejsce wydarzenie przypieczętowujące naszą działalność w
zakresie bezpieczeństwa. Zostało podpisane
trójstronne porozumienie pomiędzy Starostwem
Powiatowym w Jędrzejowie, Komendą Wojewódzką Policji oraz Fundacją Zdrowia Publicznego w Krakowie. Owo porozumienie dotyczyło
podjęcia wspólnych działań, zmierzających do
poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu
jędrzejowskiego. W ramach porozumienia dwunastu policjantów, którzy zostali przeszkoleni,
otrzymało podręczne zestawy do udzielania
pierwszej pomocy. Komenda Powiatowa otrzymała nowoczesny defibrylator oraz urządzenie
do wykonywania sztucznego oddychania.
W dniu 16 października 2008r. została
przeprowadzona debata dotycząca:
- bezpieczeństwa w miejscach publicznych
oraz miejscach zamieszkania,
- bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- podejmowania wspólnych działań w celu
poprawy bezpieczeństwa.
Była to juŜ dziesiąta taka dyskusja w ramach
programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”.
W debacie wzięli udział:
- Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji,
- Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji,
- Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Kielcach,
- Komendant Powiatowy Policji w Jędrzejowie,
- Zastępca Naczelnika SP i RD w Jędrzejowie,
- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w
Jędrzejowie,
- Komendant StraŜy Miejskiej w Jędrzejowie,
- Kapelan Powiatowy Policji w Jędrzejowie,
- Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego
ds. Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań,
- Reprezentant Urzędu Marszałkowskiego,
- Starosta Jędrzejowski,
- Wicestarosta Jędrzejowski,
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Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie,
- Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z
Samorządem Szkolnym, Wójtowie i Burmistrzowie,
- Prokurator Rejonowy,
- Przedstawiciele organizacji społecznych.
W trakcie debaty uczestnicy doszli do wspólnego wniosku, Ŝe największym problemem powiatu jędrzejowskiego jest utrzymanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdyŜ wzrasta ilość
wypadków i zdarzeń drogowych. W tym celu ze
strony policji wysunięto propozycję zastosowania monitoringu obywatelskiego, polegającego
na informowaniu policji, nawet anonimowo o
niebezpiecznych zachowaniach na drodze (bezmyślna jazda, brawura na ulicy). Słuchaczom
równieŜ opowiedziano o miejscach wzmoŜonej
ostroŜności w powiecie jędrzejowskim, gdyŜ
natęŜenie ruchu na naszych drogach wynosi ok.
20-tys. pojazdów na dobę, co jest jedną z przyczyn duŜej ilości wypadków. Pedagodzy szkolni
oraz nauczyciele chwalili akcje prowadzona
przez policję, podczas której zostały przedstawione drastyczne filmy z wypadków. To przemawia do młodych ludzi tak stwierdzili. Niektórzy mieli natomiast odmienne zdania, Ŝe są to
jednak filmy brutalne. Poruszony został równieŜ
problem przestępczości narkotykowej, który jest
zjawiskiem wyjątkowo trudnym do wykrycia i
niezbędna jest współpraca z mieszkańcami.
Podczas tej debaty mówiono nie tylko o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i przestępstwach
narkotykowych, ale takŜe o bezpieczeństwie na
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przystankach autobusowych, o sprzedaŜy alkoholu nieletnim itp.
Oprócz wyŜej wymienionych akcji, jakie zostały
przeprowadzone staramy się przez cały rok mieć
wpływ na poprawę bezpieczeństwa i rzetelnie
wywiązywać się ze swoich obowiązków, dlatego
współpracujemy min. ze Stowarzyszeniem „Nadzieja rodzinie”, od których uzyskujemy wszelkiego rodzaju plakaty i róŜnego rodzaju gadŜety
mające informować kierowców o braku ostroŜności i brawurze na drodze. W swych działaniach nie tylko kierujemy się dobrem najmłodszych, ale takŜe mamy na względzie dobro tych
najstarszych uczestników ruchu, dlatego teŜ rozdano torby odblaskowe na terenie powiatu jędrzejowskiego wśród osób starszych. Współpracujemy równieŜ z Krajową Radą Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego, od której otrzymujemy poradniki dla przyszłych i obecnych kierowców.
Warto równieŜ podkreślić, Ŝe instytucje i
stowarzyszenia, z którymi juŜ od dłuŜszego czasu
współpracujemy (między innymi Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa StraŜy
PoŜarnej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Dyrektorzy Szkół, Kluby sportowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorzy
sądowi ds. nieletnich, LOK, ZHP stacje diagnostyczne i wiele innych) w ramach swoich kompetencji i moŜliwości prowadzą działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu jędrzejowskiego, niejednokrotnie same
inicjują i prowadzą własne programy na rzecz
poprawy szeroko pojętego bezpieczeństwa.
Starosta: E. Kaczmarek
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