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2878
UCHWAŁA Nr XXIX/337/09
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 25 czerwca 2009
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych
oraz sposobu ich pobierania
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2, art. 18 ust. 2
pkt.15, art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.
z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b
ust. 3 i 4, art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007r. z późn. zm.) Rada
Miejska w Busku-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się strefę płatnego parkowania
na następujących ulicach miasta Busko-Zdrój:
a) pl. Zwycięstwa,
b) ul. Staszica od ul. Bohaterów Warszawy do
ul. Sądowej,
c) ul. Kilińskiego,
d) ul. Pocztowa,
e) ul. Mickiewicza od pl. Zwycięstwa do skrzyŜowania ulic Kościuszki - Batorego,
f) pl. targowy przy ul. Batorego,
g) ul. 1-go Maja,
2. Lokalizację poszczególnych wyznaczonych stref płatnego parkowania obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.
2. Na pl. Zwycięstwa, ul. Staszica od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Sądowej, ul. Kilińskiego, ul. Pocztowej, ul. Mickiewicza od pl. Zwycięstwa do skrzyŜowania ulic Kościuszki - Batorego
opłaty pobierane będą od poniedziałku do piątku
z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od
pracy, w godzinach od 800 do 1700.
3. Na placu targowym przy ul. Batorego
opłaty pobierane będą od poniedziałku do piątku
z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od
pracy, w godzinach od 800 do 1600 oraz w soboty
w godzinach od 800 do 1400.
4. Na ul. 1-go Maja opłaty pobierane będą od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 800 do 1700
oraz w soboty w godzinach od 800 do 1400.
§ 3.1. Ustala się następującą wysokość
stawki opłaty dla strefy płatnego parkowania na

pl. Zwycięstwa, ul. Staszica od ul. Bohaterów
Warszawy do ul. Sądowej, ul. Kilińskiego,
ul. Pocztowej, ul. Mickiewicza od pl. Zwycięstwa
do skrzyŜowania ulic Kościuszki - Batorego:
1) opłata za kaŜdą godzinę parkowania - 1,50 zł,
Stawka opłaty, o której mowa w pkt. 1 obejmuje
odpowiednio kaŜdą rozpoczętą godzinę parkowania.
2. Ustala się następujące wysokości stawek
opłat dla strefy płatnego parkowania na placu
targowym przy ul. Batorego oraz ul. 1-go Maja:
1) opłata za pierwsze pół godziny parkowania 1,00 zł,
2) opłata za kaŜdą następną godzinę parkowania - 5,00 zł
Stawka opłaty, o której mowa w pkt. 2 obejmuje
odpowiednio kaŜdą rozpoczętą godzinę parkowania.
3. Ustala się opłatę abonamentową miesięczną dla stref płatnego parkowania w wysokości 100 zł.
4. Opłata abonamentowa miesięczna nie dotyczy strefy płatnego parkowania na ul. 1-go Maja.
§ 4. Zasady i tryb korzystania z płatnych
miejsc postojowych określa załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XI/137/2003 Rady
Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 05.12.2003r. w
sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,
wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu
korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich
pobierania, zmieniona Uchwałą Nr XI/141/2007
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia
27.12.2007r. oraz Uchwałą Nr XIV/181/2008 Rady
Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26.03.2008r.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od dnia
publikacji.
Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Gradzik
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Załącznik Nr 2
Zasady wnoszenia i pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
w strefie płatnego parkowania
Realizacja opłat
1. Parkowanie pojazdów samochodowych w
strefie płatnego parkowania, na drogach
gminnych odbywać się będzie na podstawie
kart postojowych, które są sprzedawane w
oznaczonych punktach sprzedaŜy, w godzinach pracy tych punktów.
2. Obowiązywać będą następujące karty postojowe dla strefy płatnego parkowania na pl.
Zwycięstwa, ul. Staszica od ul. Bohaterów
Warszawy do ul. Sądowej, ul. Kilińskiego, ul.
Pocztowej, ul. Mickiewicza od pl. Zwycięstwa
do skrzyŜowania ulic Kościuszki - Batorego:
a) karta postojowa na kaŜdą godzinę parkowania,
3. Obowiązywać będą następujące karty postojowe dla strefy płatnego parkowania na placu targowym przy ul. Batorego i na ul. 1-go
Maja
a) karta postojowa na pierwsze pół godziny
parkowania,
b) karta postojowa na kaŜdą następną godzinę parkowania,
4. Po zajęciu miejsca postojowego, karta postojowa winna być zakreślona przez parkującego znakiem X (naleŜy zaznaczyć: rok, miesiąc, dzień, godzinę i minutę z dokładnością
do 10 min) w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do jej waŜności i
umieszczona za przednią szybą pojazdu, tak
by była widoczna z zewnątrz.
5. Do opłacenia postoju trwającego dłuŜej niŜ
1 godzinę naleŜy uŜywać zestawu kart postojowych. KaŜdą następną kartę naleŜy wykupić i skasować przed czasem wygaśnięcia
waŜności karty poprzedniej.
Kierowca jest zobowiązany sprawdzić z zewnątrz widoczność karty w zaparkowanym
samochodzie.

6. W ramach czasu oznaczonego na karcie (lub
zestawie kart) moŜna zmieniać miejsce postoju.
7. Dla strefy płatnego parkowania na pl. Zwycięstwa, ul. Staszica od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Sądowej, ul. Kilińskiego, ul. Pocztowej, ul. Mickiewicza od pl. Zwycięstwa do
skrzyŜowania ulic Kościuszki - Batorego opłaty
pobierane będą od poniedziałku do piątku z
wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od
pracy, w godzinach od 800 do 1700.
8. Dla strefy płatnego parkowania na placu
targowym przy ul. Batorego opłaty pobierane będą od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 800 do 1600 oraz w soboty
w godzinach od 800 do 1400.
9. Dla strefy płatnego parkowania na ul. 1-go
Maja opłaty pobierane będą od poniedziałku
do piątku z wyjątkiem świąt i dni ustawowo
wolnych od pracy, w godzinach od 800 do 1700
oraz w soboty w godzinach od 800 do 1400.
10. Osoby zamieszkałe przy ulicach z wyznaczonymi miejscami postojowymi, które nie korzystają z prawa wykupienia abonamentu, uiszczają opłaty za postój na ogólnych zasadach.
11. Postój pojazdów TAXI - z wyjątkiem miejsc
oznaczonych znakiem D-19 „postój taksówek” oraz pojazdów zaopatrzenia jest odpłatny, tak jak postój innych pojazdów.
12. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go
zgodnie z pkt. 4 zwalnia z wykupywania jednorazowych kart postojowych.
13. Miesięczną kartę abonamentową moŜna
wykupić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w
Busku-Zdroju.
14. Kontroli przestrzegania zasad parkowania
dokonuje StraŜ Miejska w Busku-Zdroju.

Nieopłacony postój
15. Parkowanie bez karty postojowej (abonamentowej) lub przy uŜyciu karty niewaŜnej i
parkowanie ponad opłacony czas jest traktowane jako nieopłacenie postoju. Za brak
karty uwaŜa się równieŜ nie umieszczenie jej
za przednią szybą pojazdu, w sposób widoczny z zewnątrz.
16. W przypadku stwierdzenia parkowania bez
uiszczenia naleŜnej opłaty pobiera się opłatę
dodatkową w wysokości:

a) 20 zł - w przypadku uiszczenia opłaty do
końca następnego dnia roboczego od
otrzymania wezwania
b) 50 zł - w przypadku uiszczenia opłaty w
terminie późniejszym,
17. Opłatę dodatkową wnosi się do kasy Urzędu
Miasta i Gminy w Busku-Zdroju na podstawie wezwania do zapłaty stwierdzającego
nieopłacalny postój, wystawionego przez
StraŜ Miejską lub na konto Urzędu wskazane
na wezwaniu do zapłaty.
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18. Postępowanie, w celu dochodzenia opłat za
parkowanie pojazdów, prowadzi się na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu
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ka Miasta i Gminy, który w imieniu Burmistrza rozpatruje je w terminie 7 dni od
otrzymania powiadomienia o sposobie rozpatrzenia odwołania.

Wysokość opłat
Dla strefy płatnego parkowania na pl. Zwycięstwa, ul. Staszica od ul. Bohaterów Warszawy
do ul. Sądowej, ul. Kilińskiego, ul. Pocztowej, ul.
Mickiewicza od pl. Zwycięstwa do skrzyŜowania
ulic Kościuszki - Batorego
1. Opłata za kaŜdą godzinę parkowania - 1,50 zł
Dla strefy płatnego parkowania na pl. targowym
przy ul. Batorego i ul. 1-go Maja

1. Opłata za pierwsze pół godziny parkowania 1,00 zł
2. Opłata za kaŜdą następną godzinę parkowania - 5,00 zł
Dla stref płatnego parkowania z wyłączeniem ul.
1-go Maja
1. Opłata abonamentowa miesięczna - 100,00 zł

2879
UCHWAŁA Nr XXXV/170/2009
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 7 lipca 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/32/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie
zarządzenia inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i określenia
wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso naleŜności, zmienionej uchwałą Nr X/42/2007 Rady Gminy
w Bałtowie z dnia 28 maja 2007r. oraz uchwałą Nr XXX/134/2009 Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 23 stycznia 2009r.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z
1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku
leśnym (Dz U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)
oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada
Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały
Nr Vlll/32/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia
26 kwietnia 2007r. w sprawie zarządzenia inkasa
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
ustalenia inkasentów i określenia wynagrodze-

nia prowizyjnego za inkaso naleŜności pkt. 3
otrzymuje brzmienie: 3. Borcuchy - Zieliński
Grzegorz
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają
bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Cichocki
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UCHWAŁA Nr XXXV/172/2009
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 7 lipca 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art.
165. 165a, 166, 167 ust. 1 i 2, 175 oraz art. 184
ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 9, 12, 15 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały o kwotę 110.893,31 zł
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały o kwotę 110.893,31 zł.
§ 3. Załącznik Nr 8 do uchwały budŜetowej
„Dotacje podmiotowe otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik nr 9 do uchwały budŜetowej
„Dotacje celowe” otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
§ 5. Załącznik Nr 3 do uchwały budŜetowej
„Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
§ 6. Załącznik Nr 4 do uchwały budŜetowej
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącznik Nr 7 do uchwały budŜetowej
„Dochody i wydatki związane z realizacja zadań
realizowanych
na
podstawie
porozumień
(umów) między jednostkami samorządu teryto-

rialnego w 2009 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. W uchwale Nr XXX/132/2009 Rady
Gminy w Bałtowie z dnia 23 stycznia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Bałtów na
2009 rok § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie „Limit
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu - w kwocie 1.600.000 zł, w tym kredytu,
poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane
(emitowane) w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem
dysponującym funduszami strukturalnymi
lub Funduszami Spójności Unii Europejskiej
w kwocie 200.000 zł.
§ 9. W uchwale Nr XXX/132/2009 Rady
Gminy w Bałtowie z dnia 23 stycznia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Bałtów na
2009 rok § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie „UpowaŜnia się Wójta do:
1. zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości 1.600.000 zł, w tym
do zaciągania kredytów, poŜyczek i emitowania papierów wartościowych w związku
ze środkami określonymi w umowie zawartej
z podmiotem dysponującym funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej do wysokości 200.000 zł
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Cichocki
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2881
UCHWAŁA Nr XXXV/173/2009
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 7 lipca 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/178/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 czerwca 2005r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
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. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733
z późn. zm.) Rada Gminy w Bałtowie uchwala,
co następuje:

dzie gminy na stanowiskach związanych z
gospodarką komunalną. Uprawnienia te zachowują emeryci, renciści na podst. przepisów szczególnych.
2. Umowy najmu mieszkań zawiera się na czas
trwania stosunku pracy.
3. W przypadku ustania umowy najmu z powodu śmierci najemcy, osobom wymienionym w art. 691 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo lokalu zamiennego.”

§ 1. Rozdział III Uchwały Nr XXVIII/178/2005
Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 czerwca 2005r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
otrzymuje brzmienie: „Rozdział III Mieszkania w
budynkach szkół, przedszkoli, ośrodka zdrowia i
urzędu gminy zajętych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki komunalnej. § 5.
1. Mieszkania znajdujące się w budynkach: szkół i przedszkoli, - ośrodka zdrowia, - urzędu gminy przeznaczonych na prowadzenie
działalności w zakresie gospodarki komunalnej, mogą być wynajmowane pracownikom
zatrudnionym w tych placówkach lub urzę-

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają
bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bałtów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Cichocki

2882
UCHWAŁA Nr XXVI/32/09
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 1 lipca 2009r.
w sprawie wprowadzenia 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 (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z póź.
zm.), w związku z art. 184 ust. 3 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.1. Zmniejsza się plan wydatków budŜetu:
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85295 - pozostała działalność
§ 4303 - zakup usług pozostałych o kwotę 133.043 zł
2. W wyniku zmian wprowadzonych w ust. 1
zwiększa się wydatki:
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85295 - pozostała działalność

§ 2823 - dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 133.043 zł
§ 2. Załącznik Nr 10 do uchwały nr XX/47/08
Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 grudnia
2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Gowarczów na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Konieczny
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/32/09
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 1 lipca 2009r.
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2883
UCHWAŁA Nr XLVI/217/09
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 16 lipca 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Pacanów na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(j.t. w Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póz.
zm.), art. 165 ust. 1 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 249
poz. 2104 z póŜn. zm.) Rada Gminy Pacanów
uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budŜetowych na 2009 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych na 2009 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XLV/210/09 z dnia 30 czerwca
2009 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie inwestycji wieloletnich.
§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XLV/210/09 z dnia 30 czerwca
2009 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do

niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie wydatków na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2009 rok.
§ 5. Załącznik Nr 4b do uchwały Rady
Gminy Pacanów Nr XLV/210/09 z dnia 30 czerwca 2009 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4b
do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie
dotychczasowe zmiany w zakresie wydatków
majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2009 rok.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Nowicki
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Załączniki do uchwały Nr XLVI/217/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 16 lipca 2009r.
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2884
UCHWAŁA Nr V/26/2009
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
z dnia 10 lipca 2009r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego prgogramu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Ruda Maleniecka oraz zasady wynajmowania lokali wchodzacych w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 1
pkt 1, 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co
następuje:

i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r.
Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami).

§ 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Ruda Maleniecka oraz zasady wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy na lata 2009-2013 stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 2. Powołane w treści Programu artykuły
ustawy bez bliŜszego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

§ 3. Traci moc Uchwała Nr I/2/2009 Rady
Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 12 lutego
2009.r w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ruda Maleniecka oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, a ponadto podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicy
ogłoszeń.
Przewodniczący Rady Gminy: P. Pałgan
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/26/2009
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 10 lipca 2009r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ruda Maleniecka
w latach 2009-2013 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy.
§ 1. Tytuł 1. Mieszkaniowy zasób Gminy
1. Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje lokale
stanowiące własność Gminy.
2. Nie przewiduje się powiększenia mieszkaniowego zasobu przez budowę nowych
mieszkań.
3. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu
Gminy określa się na bazie wyposaŜenia lokalu mieszkalnego w centralne ogrzewanie,
wodociągi z sieci, kanalizację, łazienkę.
4. Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy określa załącznik nr 1 do niniejszego programu.

5. W okresie objętym programem przewiduje
się wydzielenie z zasobu 1 lokalu i przeznaczenie go na lokal socjalny.
§ 2. Tytuł 1. Remonty i modernizacja
1. Realizacja remontów i modernizacji ma na
celu utrzymanie zasobu mieszkaniowego w
stanie niepogorszonym. Remonty obejmują
taki zakres, który nie wymaga przydzielenia
najemcom lokalu zamiennego.
2. Realizacja w kaŜdym roku planu remontów i
modernizacji uzaleŜniona będzie od posiadanych środków finansowych w danym roku
budŜetowym.
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Remonty
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

Modernizacje
x
x
x
x
x

3. Potrzeby remontowe budynków i lokali
mieszkalnych wynikają z konieczności:
a) utrzymania stanu technicznego budynku
na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie jego uŜytkowania,
b) ochrony zdrowia i ludzi w pomieszczeniach budynku,

c) utrzymania stanu technicznego budynku
i racjonalizacji wykorzystania energii
elektrycznej, cieplnej i wody.
4. Zakłada się, Ŝe przy planowaniu remontów i
modernizacji wykorzystane zostaną wyniki
okresowych przeglądów budynków, przeprowadzanych w zakresie wymaganym przez
przepisy ustawy Prawo budowlane.
§ 3. Tytuł 1. SprzedaŜ lokali

Rok
2009
2010
2011
2012
2013

Liczba planowanych lokali do sprzedaŜy
1
-

1. W latach 2009-2013 planuje się sprzedaŜ
1 lokalu.
2. Wykonanie załoŜonego planu sprzedaŜy zaleŜy przede wszystkim od ilości złoŜonych
wniosków o wykup lokali przez najemców.
§ 4. Tytuł 1. Zasady polityki czynszowej
oraz warunki obniŜania czynszu
1. W lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ustala się stawki
czynszu za 1 m2 powierzchni uŜytkowej lokali
z uwzględnieniem czynników podwyŜszających lub obniŜających ich wartość uŜytkową
tj. wyposaŜenie budynku w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan.
2. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do
uiszczania opłat związanych z eksploatacją
mieszkania opłat niezaleŜnych od właściciela, tj. opłat za dostawę do lokalu energii,
wody oraz odbiór nieczystości płynnych i
stałych w przypadkach, gdy korzystający z
lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio
z dostawcą mediów lub usług.
3. Wysokość stawek podstawowych, o których
mowa w pkt. 1 ustala się na podstawie odrębnych przepisów.
4. Ustala się następujące czynniki podwyŜszające i obniŜające stawkę według następujących kryteriów:
a) czynniki podwyŜszające:
- za energię cieplną dostarczoną do lokalu do 30 %

-

za instalację wodociągowo-kanalizacyjną w lokalu do 20 %
- za ciepłą wodę dostarczaną do lokalu
do 30 %
b) czynniki obniŜające:
- za brak wody w lokalu do 40 %
- za mieszkanie połoŜone na poddaszu
do 20 %
- za lokal połoŜony poza miejscowością Ruda Maleniecka - do 30 %
Wysokość wskaźnika wzrostu lub obniŜki
stawki podstawowej ustala Wójt Gminy.
5. Stawka czynszu za lokale socjalne nie moŜe
być wyŜsza niŜ połowa stawki najniŜszego
czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
6. Czynniki podwyŜszające stawki czynszu nie
dotyczą czynszu za lokale socjalne.
7. Zmiana wysokości czynszu wymaga podpisania aneksu do zawartej umowy.
8. Wysokość czynszu za lokale wchodzące w
skład mieszkaniowego zasobu gminy z wyjątkiem opłat niezaleŜnych ustala Wójt Gminy nie częściej niŜ raz w roku.
§ 5. Tytuł 1. Zarządzanie mieszkaniowym
zasobem Gminy
Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy zarządza Wójt
Gminy.
Tytuł 2. Źródła finansowania gospodarki
mieszkaniowej w kolejnych latach
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Dochody z tytułu czynszu najmu lokali w zł
8.173,22
8.418,42
8.671,00
8.931,13
9.199,06

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach Programu będą środki
pienięŜne:
- przewidziane w budŜecie gminy uchwalonym na poszczególne lata,
- uzyskane z zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy - czynsze z tytułu najmu.
§ 6. Tytuł 1. Zasady wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy
1. Lokale mieszkalne wchodzące w skład
mieszkaniowego zasobu gminy mogą być
wynajmowane osobom, które nie posiadają
tytułu prawnego do innego lokalu, a w
szczególności:
a) w których dochód miesięczny na jedną
osobę nie przekracza 150 % najniŜszej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
b) w których dochód miesięczny na jedną
osobę nie przekracza 100 % najniŜszej
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego
do dnia wejścia w Ŝycie ustawy z dnia
21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego przez okres nie
krótszy niŜ 10 lat wstępuje z mocy prawa w
stosunek najmu tego lokalu po upływie
12 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy, jeŜeli właściciel nie wniesie w
tym okresie powództwa o nakazanie tej osobie przez sąd opróŜnienia lokalu.
3. Warunki zamiany lokali:
a) najemcy lokali mieszkalnych mogą dokonywać zamian zajmowanych przez
siebie lokali,
b) b) zamiana lokalu wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu gminy wymaga
pisemnej zgody wynajmującego. Wynajmujący wyraŜa zgodę na zamianę lokalu, jeŜeli zamiana nie narusza interesów najemcy, doprowadza do poprawy
warunków zamieszkania, najemca nie zalega z opłatą czynszu lub jest korzystna
dla gminy,
c) najemcy zajmujący lokale w innych zasobach mieszkaniowych mogą dokonywać ich zamiany z najemcami lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy pod warunkiem wyraŜenia

4.

5.

6.

7.

8.

zgody przez właściciela oraz nie zalegania z opłatą czynszu.
Umowa najmu moŜe być zawarta z osobami,
które:
a) są pełnoletnie i nie mają tytułu prawnego do innego lokalu,
b) wspólnie zamieszkiwały w lokalu z najemcą do chwili jego śmierci i nie wstąpiły w stosunek najmu oraz są jego bliskimi (wstępni, zstępni, pełnoletnie rodzeństwo i osoby przysposobione).
Lokale mieszkalne o powierzchni uŜytkowej
powyŜej 80 m2 mogą być oddawane w najem za stawkę czynszu ustaloną w drodze
przetargu.
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do
budynków znajdujących się w mieszkaniowych zasobach gminy realizowana będzie w
ramach zadań gminy.
Lokale socjalne mogą być wynajmowane
osobom:
a) wobec, których orzeczono eksmisję z
prawem do lokalu socjalnego,
b) które zostały pozbawione mieszkania w
wyniku zdarzeń losowych
c) które nie mają zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych a średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego nie przekracza 75 % najniŜszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50 % najniŜszej emerytury
w gospodarstwie wieloosobowym.
Umowy najmu lokalu socjalnego zawiera się
na czas oznaczony nie dłuŜszy niŜ 3 lata.
Bez względu na wysokość dochodu lokale, o
których mowa w pkt 7 mogą być równieŜ
wynajmowane osobom:
- z budynków przeznaczonych do rozbiórki,
- z budynków przeznaczonych do przebudowy lub modernizacji,
- pozbawionych mieszkań w wyniku klęski
Ŝywiołowej,
- zobowiązanym do opróŜnienia lokalu na
skutek zagroŜenia bezpieczeństwa ludzi i
mienia.

§ 7. Tytuł 1. Poprawa warunków zamieszkania
Poprawa warunków zamieszkania najemcy lokalu w zasobach mieszkaniowych gminy polega w
szczególności na dostarczeniu lokalu o:
a) większej powierzchni uŜytkowej
b) wyŜszym standardzie.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 397

§ 8. Tytuł 1. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali:
1. Wniosek o wynajęcie lokalu powinien zawierać opis aktualnej sytuacji mieszkaniowej,
rodzinnej i materialnej oraz dowody potwierdzające wysokość osiąganych dochodów.
2. Wnioski o najem lokali rozpatrywane są
przez Wójta Gminy,
3. Kontrolę rozpatrywania i załatwiania wniosków sprawuje właściwa komisja Rady Gminy.
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§ 9. Tytuł 1. Przepisy końcowe
W przypadku wystąpienia zmian istotnych w
zakresie wielkości mieszkaniowego zasobu gminy, posiadanych środków finansowych oraz planowanej wielkości wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, Wójt Gminy przedłoŜy Radzie Gminy propozycję zmian „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ruda Maleniecka w latach
2009-2013”.
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2885
UCHWAŁA Nr V/28/2009
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
z dnia 10 lipca 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. Zwiększa się plan dochodów budŜetu
gminy na 2009 rok o kwotę 40 000 zł zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Zwiększa się plan wydatków budŜetu gminy na 2009 rok o kwotę 60 000 zł
2) Zmniejsza się plan wydatków budŜetu gminy
na 2009 rok o kwotę 20 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dziennik Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: P. Pałgan
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Załączniki do uchwały Nr V/28/2009
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 10 lipca 2009r.

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
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Załącznik Nr 2
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2886
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Znak: PNK.I-0911/133/09
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 29 lipca 2009r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 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 214, poz.
1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,

z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214,
poz. 1806, 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 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111)

stwierdza się częściową niewaŜność
Uchwały Nr XXIX/337/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości
stawek opłat za parkowanie pojazdów samo-

chodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich
pobierania w zakresie § 3 ust. 2 pkt 2 Uchwały.

UZASADNIENIE
W dniu 25 czerwca 2009r. Rada Miejska
ustaliła strefy płatnego parkowania, wysokości
stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich
pobierania, przy czym w § 3 ust. 2 pkt 2 przedmiotowej uchwały uchwalono stawki opłaty za
strefy płatnego parkowania sprzecznie z art. 13b
ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z
późn. zm.). W myśl bowiem tego przepisu przy
ustalaniu stawek uwzględnia się progresywne
narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny
parkowania, przy czym progresja nie moŜe przekraczać powiększenia stawki opłaty o 20 % za
kolejne godziny w stosunku do stawki za poprzednią godzinę parkowania. Stawka opłaty za
czwartą godzinę i za kolejne godziny parkowania

nie moŜe przekraczać stawki opłaty za pierwszą
godzinę parkowania. W § 3 ust. 2 pkt 2 przedmiotowej uchwały ustalenie opłaty za kaŜdą
następną godzinę parkowania w wysokości 5 zł.
nie spełnia wymogu zacytowanego wyŜej przepisu, wskazującego na sposób ustalania stawek
za parkowanie pojazdów samochodowych w
strefie płatnego parkowania.
Mając powyŜsze na uwadze częściowe stwierdzenie niewaŜności uchwały jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje
prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
w/z Wojewody Świętokrzyskiego
Wicewojewoda Świętokrzyski: P. śołądek

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w godzinach pracy Urzędu
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