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3100
UCHWAŁA Nr 23/182/09
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
z dnia 28 sierpnia 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104,
z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje
§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych gminy o kwotę 8.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwieksza się plan wydatków budŜetowych gminy o kwotę 8.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan dotacji przedmiotowych w 2009 roku
przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej: E. Gumul

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 432

 19642 

Poz. 3100
Załączniki do uchwały Nr 23/182/09
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 28 sierpnia 2009r.
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Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 3

3101
UCHWAŁA Nr 23/185/09
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
z dnia 28 sierpnia 2009r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości stanowiących
własność Gminy Małogoszcz oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na czas oznaczony
dłuŜszy niŜ trzy lata lub czas nieoznaczony
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z
późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Określa się zasady nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości stanowiących
własność Gminy Małogoszcz oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na czas oznaczony dłuŜszy
niŜ trzy lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

3. Zasady wynajmu lokali mieszkalnych
oraz sprzedaŜy lokali mieszkalnych na rzecz najemców określają odrębne uchwały.

2. Niniejsze zasady mają zastosowanie do
lokali uŜytkowych, lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w
tym rolnych zwanych dalej nieruchomościami, z
zastrzeŜeniem ust. 3.

5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Radzie Miejskiej - naleŜy przez to rozumieć
Radę Miejską w Małogoszczu.
2) Burmistrzu - naleŜy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz.

4. Podstawą gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy jest
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.
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3) ustawie - naleŜy przez to rozumieć ustawę
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261,
poz. 2603 z późn. zm.).
4) urządzeniach infrastruktury technicznej naleŜy przez to rozumieć drogi oraz wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad zie-

Poz. 3101

mią przewody lub urządzenia wodociągowe,
kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne.
5) nieruchomości - naleŜy przez to rozumieć
nieruchomości gruntowe zabudowane, niezabudowane, działki rolne oraz lokale mieszkalne i uŜytkowe.

Rozdział 2
Nabywanie nieruchomości
§ 2.1. UpowaŜnia się Burmistrza do samodzielnego nabywania praw do nieruchomości
stanowiących własność lub pozostających w
uŜytkowaniu wieczystym osób fizycznych i
prawnych w drodze odpłatnego i nieodpłatnego
nabycia, zamiany, darowizny, zrzeczenia, wykupu prawa uŜytkowania wieczystego gruntów na
własność, komunalizacji, scalenia i podziałów
nieruchomości, prawa pierwokupu w związku z:
1) tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości,
2) koniecznością realizacji zadań własnych,
3) realizacją celu publicznego,
4) realizacją planowanych inwestycji.

2. Warunki nabycia nieruchomości do zasobu ustala Burmistrz w drodze rokowań.
3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami gminy nabycie moŜe nastąpić
w drodze przetargu.
4. Burmistrz decyduje o nabyciu przez
gminę prawa własności nieruchomości lub prawa uŜytkowania wieczystego w drodze darowizny oraz o przyjęciu lub odrzuceniu spadku o ile
przepisy nie stanowią inaczej.

Rozdział 3
SprzedaŜ, zamiana, oddawanie w uŜytkowanie wieczyste
§ 3.1. Burmistrz samodzielnie dokonuje
czynności prawnych polegających na zbywaniu
nieruchomości stanowiących własność lub będących w uŜytkowaniu wieczystym gminy, w
szczególności sprzedaŜy, zamiany, zrzeczenia,
oddania w uŜytkowanie wieczyste, oddania w
trwały zarząd, obciąŜania ograniczonymi prawami rzeczowymi.
2. Zbywanie nieruchomości moŜe nastąpić
tylko z zachowaniem warunków określonych w
ustawie, przepisach Kodeksu cywilnego i innych
przepisach prawnych regulujących zbycie.
3. Zgody Rady Miejskiej, wyraŜonej odrębną uchwałą, wymagają czynności prawne z
zakresu gospodarki nieruchomościami polegające na:
1) dokonywaniu darowizny nieruchomości,
2) sprzedaŜy nieruchomości stanowiących przedmiot własności gminy Skarbowi Państwa lub
innym jednostkom samorządu terytorialnego za cenę niŜszą niŜ wartość rynkowa nieruchomości,
3) oddania nieruchomości na rzecz Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu teryto-

rialnego w uŜytkowanie wieczyste bez pobrania pierwszej opłaty,
4) zamianie nieruchomości między gminą a
Skarbem Państwa bądź między gminą a innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku róŜnej wartości zamienianych nieruchomości,
5) zamianie własności nieruchomości na prawo
uŜytkowania wieczystego lub prawa uŜytkowania wieczystego na własność między
gminą a Skarbem Państwa bądź między
gminą a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, bez obowiązku dokonywania
dopłat w przypadku róŜnej wartości zamienianych nieruchomości,
6) wnoszenia nieruchomości gminy jako wkładów niepienięŜnych (aport) do spółek.
4. Rada Miejska zwalnia z obowiązku
sprzedaŜy w drodze przetargu nieruchomości
zabudowane, jeŜeli sprzedaŜ następuje na rzecz
osoby, która dzierŜawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na 10 lat, jeŜeli nieruchomość została zabudowana na podstawie
pozwolenia na budowę.
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Rozdział 4
WydzierŜawianie, wynajmowanie, uŜyczanie nieruchomości
§ 4.1. Udziela się Burmistrzowi zgody na
wydzierŜawianie, wynajmowanie i uŜyczanie
nieruchomości wchodzących w skład zasobu na
czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata lub czas nieoznaczony.

3) uŜytkowania, najmu lub dzierŜawy na rzecz
osób fizycznych i prawnych prowadzących
działalność charytatywną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną na cele niezwiązane z dzialalnościa zarobkową, a
takŜe organizacją poŜytku publicznego na cel
prowadzonej działalności poŜytku publicznego,
4) poprawienia warunków zagospodarowania
posiadanych przez wnioskodawców nieruchomości, w tym równieŜ wynajmowanej,
wydzierŜawianej bądź uŜyczanej, jeŜeli grunt
stanowiący przedmiot wniosku nie moŜe
stanowić samodzielnego obszaru do zagospodarowania z uwagi na jego powierzchnię,
kształt, połoŜenie i pozwala na to jego przeznaczenie.

2. WyraŜa się zgodę na wydzierŜawianie,
wynajmowanie i uŜyczanie nieruchomości
wchodzących w skład zasobu w przypadku, gdy
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
strony zawierają kolejne umowy, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
3. WyraŜa się zgodę na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów
uŜytkowania, najmu lub dzierŜawy na okres
dłuŜszy niŜ 3 lata lub na czas nieoznaczony, w
przypadku:
1) uŜytkowania, najmu lub dzierŜawy na rzecz
Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego,
2) uŜytkowania, najmu lub dzierŜawy na rzecz
samorządowych osób prawnych i samorządowych jednostek organizacyjnych,

4. Nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Małogoszcz gospodaruje Burmistrz
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
zasadami prawidłowej gospodarki i zapisami
niniejszej uchwały.

Rozdział 5
Zasady obciąŜania nieruchomości
§ 5.1. Burmistrz moŜe obciąŜać nieruchomości stanowiące własność lub prawo uŜytkowania wieczystego hipoteką umowną.

4. Nieruchomości stanowiące własność
Gminy mogą być obciąŜane za wynagrodzeniem
lub nieodpłatnie słuŜebnością przesyłu - z tytułu
przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Nieruchomości stanowiące własność
Gminy mogą być obciąŜane za wynagrodzeniem
lub nieodpłatnie prawem uŜytkowania oraz słuŜebnością gruntową o ile nieruchomość władnąca nie ma dostępu do drogi publicznej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

3. ObciąŜanie nieruchomości słuŜebnością
nie moŜe powodować utraty moŜliwości jej zagospodarowania zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej: E. Gumul

3102
UCHWAŁA Nr XXV/107/09
RADY GMINY MOSKORZEW
z dnia 28 sierpnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/94/09 Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2009r.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 18
ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591)
oraz art. 2 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z
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2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały
Nr XXIII/94/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia
28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych zmienia się
brzmienie liczby porządkowej 5i 10, które otrzymują
brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Kułaga
Załącznik do uchwały Nr XXV/107/09
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 28 sierpnia 2009r.

LP Nowy numer drogi
5.
002279T
10.

002284T

Stary numer drogi
Nazwa drogi
834005
Chlewice, ul. Zielona
834010

Przebieg drogi
Od drogi powiatowej Nr 0237T relacji Moskorzew - Radków - Chlewice do drogi gminnej Nr 002287T relacji Chlewice - Kwilina
Przybyszów - Chebdzie Od drogi gminnej Nr 002275T relacji Moskorzew - Przybyszów przez Kolonie Chebdzie do drogi gminnej Nr 002285T
relacji Chebdzie - Rawka

3103
UCHWAŁA Nr XXXVIII/147/09
RADY GMINY W SAMBORCU
z dnia 28 sierpnia 2009r.
w sprawie dokonania zmian budŜetu Gminy Samborzec na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) art, 184 ust. 1, pkt 1, 2 i 5
ustawy z dnia 30. czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Z 2005 roku. Nr 249, poz.
2104 z późn. zm.), Rada Gminy Samborzec
uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów
i w planie wydatków budŜetu Gminy Samborzec
na rok 2009 - (zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2).

§ 2. Dokonuje się zmian w planach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
(plany po zmianach przedstawia zał. nr 3)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Samborzec.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Kiliański
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Załączniki do uchwały Nr XXXVIII/147/09
Rady Gminy w Samborcu
z dnia 28 sierpnia 2009r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 3
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3104
UCHWAŁA Nr XXXVIII/148/09
RADY GMINY W SAMBORCU
z dnia 28 sierpnia 2009r.
w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Skotnikach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.), art. 14a ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja
2009r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693) Rada Gminy w
Samborcu uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2009r. organizuje
się Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w
Skotnikach.

§ 2. Organizację Punktu Przedszkolnego w
Szkole Podstawowej w Skotnikach określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Środki finansowe przeznaczone na realizację wydatków zaplanowane są w budŜecie
gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Kiliański
Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/148/09
Rady Gminy w Samborcu
z dnia 28 sierpnia 2009r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/148/09 z dnia 28.08.2009r.
Organizacja Punktu Przedszkolnego w Skotnikach
1. Nazwa punktu przedszkolnego: Punkt Przedszkolny w Skotnikach
2. Siedziba: budynek Szkoły Podstawowej w
Skotnikach, Skotniki 59, 27-650 Samborzec;
3. Informacje o punkcie przedszkolnym:
1/ punkt przedszkolny działa od poniedziałku do piątku (5 dni w tygodniu);
2/ dzienny wymiar godzin zajęć w punkcie, w
tym wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin;
3/ w punkcie dzieci mogą uczestniczyć w
zajęciach dodatkowych (np. j. angielski,
rytmika, gimnastyka korekcyjna): uczęszczanie dziecka na te zajęcia zaleŜy
od dobrowolnej decyzji rodziców - koszt
zajęć dodatkowych pokrywają rodzice
3/ terminy przerw w pracy punktu określone są organizacją pracy szkoły podstawowej.
4. Cele i zadania punktu przedszkolnego: Punkt
przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
przepisach wydanych na jej podstawie a w
szczególności:

1/ wspomaga indywidualny rozwój dzieci,
w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju
i stopnia niepełnosprawności,
2/ współdziała z rodziną pomagając jej w
wychowaniu dzieci i przygotowywania
ich do nauki w szkole,
3/ rozwija aktywność dziecka wobec siebie,
innych ludzi i otaczającego świata,
4/ kształtuje czynną postawę dzieci wobec
własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz
rozwija ich sprawność ruchową
5/ współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielenia
dziecku konsultacji i pomocy
5. Warunki przyjmowania dzieci do punktu
przedszkolnego:
1/ do punktu przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat;
2/ dziecko które nie ukończyło 3 roku Ŝycia
moŜe uczęszczać do punktu, jeśli pozwalają na to warunki lokalowe, a dziecko
jest samodzielne.
6. Prawa i obowiązki wychowanków punktu
przedszkolnego:
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1/ punkt przedszkolny zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego
procesu
opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasadę: - zaspakajania potrzeb dziecka, - aktywności, - indywidualizacji, - organizacji Ŝycia społecznego, - integracji;
2/ w punkcie nie stosuje się wobec dzieci
przemocy psychicznej ani fizycznej.
3/ wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
4/ opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka
uiszczają rodzice bądź opiekunowie.
5/ nauczyciel prowadzący punkt przedszkolny w porozumieniu z organem prowadzącym moŜe dokonać skreślenia
dziecka z listy wychowanków, gdy dziecko nie uczęszcza na zajęcia przez okres
1 miesiąca a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności dziecka.
7. Obowiązki rodziców:
1/ punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z punktu przedszkolnego;
2/ jeśli dziecko z punktu odbiera osoba nie
będąca rodzicem lub prawnym opiekunem, rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego przedłoŜenia upowaŜnienia
dla tej osoby do odbioru dziecka;
2/ informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym,
niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach
pokarmowych i chorobach zakaźnych;
3/ zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.
4/ rodzice i nauczyciel prowadzący punkt
przedszkolny zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i
określenia drogi jego indywidualnego
rozwoju;
5/ rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych w punkcie przedszkolnym.

Poz. 3104 i 3105

8. Zakres zadań nauczyciela prowadzącego
punkt przedszkolny:
1/ nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie
przedszkolnym realizuje program wychowania przedszkolnego, stanowiący
opis realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych częściach tej
podstawy,
2/ współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa
rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie
wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju
2/ zachowuje właściwą jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej,
3/ prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych dzieci oraz je dokumentuje,
4/ przeprowadza, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym moŜliwe
jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w
szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole,
5/ współpracuje ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologicznopedagogiczną lub opiekę zdrowotną.
6/ korzysta z pomocy rodziców (prawnych
opiekunów) lub innych pełnoletnich
członków rodzin dzieci, upowaŜnionych
przez rodziców, w sprawowaniu opieki
nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.
7/ prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.
8/ dokumentuje przebieg działalności opiekuńczo-wychowawczej w danym roku
szkolnym w formie dziennika zajęć punktu.

3105
UCHWAŁA Nr XXXVIII/149/09
RADY GMINY W SAMBORCU
z dnia 28 sierpnia 2009r.
w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Śmiechowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.), art. 14a ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja
2009r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich dzia-
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Poz. 3105

§ 3. Środki finansowe przeznaczone na realizację wydatków zaplanowane są w budŜecie
gminy.

§ 1. Z dniem 1 września 2009r. organizuje
się Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w
Śmiechowicach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 2. Organizację Punktu Przedszkolnego w
Szkole Podstawowej w Śmiechowicach określa
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Kiliański
Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/149/09
Rady Gminy w Samborcu
z dnia 28 sierpnia 2009r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/149/09 z dnia 28.08.2009r.
Organizacja Punktu Przedszkolnego w Śmiechowicach
1. Nazwa punktu przedszkolnego: Punkt Przedszkolny w Śmiechowicach
2. Siedziba: budynek Szkoły Podstawowej
w
Śmiechowicach,
Śmiechowice
100
27-650 Samborzec;
3. Informacje o punkcie przedszkolnym:
1/ punkt przedszkolny działa od poniedziałku do piątku (5 dni w tygodniu);
2/ dzienny wymiar godzin zajęć w punkcie, w
tym wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin;
3/ w punkcie dzieci mogą uczestniczyć w
zajęciach dodatkowych (np. j. angielski,
rytmika, gimnastyka korekcyjna): uczęszczanie dziecka na te zajęcia zaleŜy
od dobrowolnej decyzji rodziców - koszt
zajęć dodatkowych pokrywają rodzice
4/ terminy przerw w pracy punktu określone są organizacją pracy szkoły podstawowej.
4. Cele i zadania punktu przedszkolnego: Punkt
przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
przepisach wydanych na jej podstawie a w
szczególności:
1/ wspomaga indywidualny rozwój dzieci,
w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju
i stopnia niepełnosprawności,
2/ współdziała z rodziną pomagając jej w
wychowaniu dzieci i przygotowywania
ich do nauki w szkole,
3/ rozwija aktywność dziecka wobec siebie,
innych ludzi i otaczającego świata,
4/ kształtuje czynną postawę dzieci wobec
własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz
rozwija ich sprawność ruchową

5/ współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielenia
dziecku konsultacji i pomocy
5. Warunki przyjmowania dzieci do punktu
przedszkolnego:
1/ do punktu przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat;
2/ dziecko które nie ukończyło 3 roku Ŝycia
moŜe uczęszczać do punktu, jeśli pozwalają na to warunki lokalowe, a dziecko
jest samodzielne.
6. Prawa i obowiązki wychowanków punktu
przedszkolnego:
1/ punkt przedszkolny zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego
uwzględniając zasadę: - zaspakajania potrzeb dziecka, - aktywności, - indywidualizacji, - organizacji Ŝycia społecznego, integracji;
2/ w punkcie nie stosuje się wobec dzieci
przemocy psychicznej ani fizycznej.
3/ wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
4/ opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka
uiszczają rodzice bądź opiekunowie.
5/ nauczyciel prowadzący punkt przedszkolny w porozumieniu z organem prowadzącym moŜe dokonać skreślenia
dziecka z listy wychowanków, gdy dziecko nie uczęszcza na zajęcia przez okres
1 miesiąca a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności dziecka.
7. Obowiązki rodziców:
1/ punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z punktu przedszkolnego;
2/ jeśli dziecko z punktu odbiera osoba nie
będąca rodzicem lub prawnym opiekunem, rodzic zobowiązany jest do wcze-
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śniejszego przedłoŜenia upowaŜnienia
dla tej osoby do odbioru dziecka;
3/ informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym,
niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach
pokarmowych i chorobach zakaźnych;
4/ zaopatrzenie dziecka w niezbędne
przedmioty, przybory i pomoce.
5/ rodzice i nauczyciel prowadzący punkt
przedszkolny zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i
określenia drogi jego indywidualnego
rozwoju;
6/ rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych w punkcie przedszkolnym.
8. Zakres zadań nauczyciela prowadzącego
punkt przedszkolny:
1/ nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie
przedszkolnym realizuje program wychowania przedszkolnego, stanowiący
opis realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych częściach tej
podstawy,
2/ współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa
rodziców (prawnych opiekunów) do zna-

Poz. 3105 i 3106

3/
4/

5/

6/
7/

8/
9/

jomości treści zawartych w programie
wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju
zachowuje właściwą jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej,
prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych dzieci oraz je dokumentuje,
przeprowadza, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym moŜliwe
jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w
szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole,
współpracuje ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologicznopedagogiczną lub opiekę zdrowotną.
korzysta z pomocy rodziców (prawnych
opiekunów) lub innych pełnoletnich
członków rodzin dzieci, upowaŜnionych
przez rodziców, w sprawowaniu opieki
nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.
prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.
dokumentuje przebieg działalności opiekuńczo-wychowawczej w danym roku
szkolnym w formie dziennika zajęć punktu.

3106
UCHWAŁA Nr XXXVIII/150/09
RADY GMINY W SAMBORCU
z dnia 28 sierpnia 2009r.
w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zawierzbiu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.), art. 14a ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja
2009r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693) Rada Gminy w
Samborcu uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2009r. organizuje
się Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w
Zawierzbiu.

§ 2. Organizację Punktu Przedszkolnego w
Szkole Podstawowej w Zawierzbiu określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Środki finansowe przeznaczone na realizację wydatków zaplanowane są w budŜecie
gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Kiliański
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Poz. 3106
Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/150/09
Rady Gminy w Samborcu
z dnia 28 sierpnia 2009r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/150/09 z dnia 28.08.2009r.
Organizacja Punktu Przedszkolnego w Zawierzbiu
1. Nazwa punktu przedszkolnego: Punkt Przedszkolny w Zawierzbiu
2. Siedziba: budynek Szkoły Podstawowej w
Zawierzbiu, Zawierzbie 67, 27-650 Samborzec;
3. Informacje o punkcie przedszkolnym:
1/ punkt przedszkolny działa od poniedziałku do piątku (5 dni w tygodniu);
2/ dzienny wymiar godzin zajęć w punkcie, w
tym wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin;
3/ w punkcie dzieci mogą uczestniczyć w
zajęciach dodatkowych (np. j. angielski,
rytmika, gimnastyka korekcyjna): uczęszczanie dziecka na te zajęcia zaleŜy
od dobrowolnej decyzji rodziców - koszt
zajęć dodatkowych pokrywają rodzice
4/ terminy przerw w pracy punktu określone są organizacją pracy szkoły podstawowej.
4. Cele i zadania punktu przedszkolnego: Punkt
przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
przepisach wydanych na jej podstawie a w
szczególności:
1/ wspomaga indywidualny rozwój dzieci,
w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju
i stopnia niepełnosprawności,
2/ współdziała z rodziną pomagając jej w
wychowaniu dzieci i przygotowywania
ich do nauki w szkole,
3/ rozwija aktywność dziecka wobec siebie,
innych ludzi i otaczającego świata,
4/ kształtuje czynną postawę dzieci wobec
własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz
rozwija ich sprawność ruchową
5/ współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielenia
dziecku konsultacji i pomocy
5. Warunki przyjmowania dzieci do punktu
przedszkolnego:
1/ do punktu przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat;
2/ dziecko które nie ukończyło 3 roku Ŝycia
moŜe uczęszczać do punktu, jeśli pozwalają na to warunki lokalowe, a dziecko
jest samodzielne.
6. Prawa i obowiązki wychowanków punktu
przedszkolnego:

1/ punkt przedszkolny zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego
procesu
opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasadę: - zaspakajania potrzeb dziecka, - aktywności, - indywidualizacji, - organizacji Ŝycia społecznego, - integracji;
2/ w punkcie nie stosuje się wobec dzieci
przemocy psychicznej ani fizycznej.
3/ wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
4/ opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka
uiszczają rodzice bądź opiekunowie.
5/ nauczyciel prowadzący punkt przedszkolny w porozumieniu z organem prowadzącym moŜe dokonać skreślenia
dziecka z listy wychowanków, gdy dziecko nie uczęszcza na zajęcia przez okres
1 miesiąca a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności dziecka.
7. Obowiązki rodziców:
1/ punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z punktu przedszkolnego;
2/ jeśli dziecko z punktu odbiera osoba nie
będąca rodzicem lub prawnym opiekunem, rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego przedłoŜenia upowaŜnienia
dla tej osoby do odbioru dziecka;
3/ informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym,
niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach
pokarmowych i chorobach zakaźnych;
4/ zaopatrzenie dziecka w niezbędne
przedmioty, przybory i pomoce.
5/ rodzice i nauczyciel prowadzący punkt
przedszkolny zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i
określenia drogi jego indywidualnego
rozwoju;
6/ rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych w punkcie przedszkolnym.
8. Zakres zadań nauczyciela prowadzącego
punkt przedszkolny:
1/ nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie
przedszkolnym realizuje program wychowania przedszkolnego, stanowiący
opis realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych częściach tej
podstawy,
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2/ współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa
rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie
wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju
3/ zachowuje właściwą jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej,
4/ prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych dzieci oraz je dokumentuje,
5/ przeprowadza, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym moŜliwe

Poz. 3106 i 3107

6/
7/

8/
9/

jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w
szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole,
współpracuje ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologicznopedagogiczną lub opiekę zdrowotną.
korzysta z pomocy rodziców (prawnych
opiekunów) lub innych pełnoletnich
członków rodzin dzieci, upowaŜnionych
przez rodziców, w sprawowaniu opieki
nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.
prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.
dokumentuje przebieg działalności opiekuńczo-wychowawczej w danym roku
szkolnym w formie dziennika zajęć punktu.

3107
UCHWAŁA Nr XXXVIII/153/09
RADY GMINY W SAMBORCU
z dnia 28 sierpnia 2009r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróŜniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U Z 2001 Nr 142, poz 1591 z późn. zm.),
art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w
organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr. 92, poz. 753)
oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z
późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Samborzec, stanowiącej załącznik nr 1 do
Uchwały.

§ 2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na
terenie Gminy Samborzec, stanowiącej załącznik
nr 2 do Uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Samborzec.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Kiliański
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Załączniki do uchwały Nr XXXVIII/153/09
Rady Gminy w Samborcu
z dnia 28 sierpnia 2009r.

Załącznik Nr 1
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Samborzec.
§ 1.1. Przedsiębiorca powinien zapewnić
właścicielowi nieruchomości, z którym podpisał
umowę na odbiór odpadów komunalnych pojemniki, kontenery lub worki z tworzywa sztucznego na odpady w ilości zapewniającej odbiór
odpadów komunalnych z częstotliwością wynikającą z Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Samborzec.
2. Pojemniki, kontenery, dostarczane przez
Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, a oznakowanie zawierać minimum nazwę i
numer telefonu przedsiębiorcy.
3. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia stałej konserwacji, naprawy pojemników
i kontenerów w celu zapewnienia ich przydatności do obsługi zadań związanych z odbiorem
odpadów komunalnych (na swój koszt).
4. Pojemniki i kontenery oferowane przez
Przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości, z
którymi zawarł umowę na odbieranie odpadów
komunalnych (niesegregowanych i zbieranych
selektywnie) powinny spełniać wymagania
obowiązujących Polskich Norm lub posiadać
deklarację zgodności wystawioną przez producenta (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r.
o systemie oceny zgodności Dz. U z 2004r.
Nr 204 poz. 2087 z późn. zm.).
5. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany
równieŜ do odbierania wszystkich rodzajów selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, w
tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zuŜytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów.
6. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady komunalne oraz odpady
kuchenne ulegające biodegradacji, a takŜe odpady ulegające biodegradacji z ogrodów ma
obowiązek ograniczenia masy odpadów komu-

nalnych ulegających biodegradacji kierowanych
do składowania, do następujących poziomów:
- do dnia 31 grudnia 2010r. - do nie więcej niŜ
75 % wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji,
- do dnia 31 grudnia 2013r. - do nie więcej niŜ
50 % wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji,
- do dnia 31 grudnia 2020r. - do nie więcej niŜ
35 % wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji,
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.
§ 2.1. Pojazdy słuŜące do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny spełniać wymagania techniczne
określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku
Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) oraz dodatkowo:
a) powinny być czyste i posiadać estetyczny
wygląd,
b) powinny być oznakowane w sposób trwały,
a oznakowanie zawierać informację o przedsiębiorcy - nazwę, adres i telefon,
c) powinny być wyposaŜone w sprzęt umoŜliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów
w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas
wykonywania czynności odbioru odpadów,
d) powinny być przystosowane do odbierania
odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych w tym wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz biodegradowalnych.
2. Konstrukcja i zabudowa pojazdów nie
powinna powodować zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane wysypywanie, bądź rozwiewanie przewoŜonych odpadów, a takŜe roznoszenia przykrych woni
(odorów).
3. Liczba i stan techniczny posiadanych
przez przedsiębiorstwo pojazdów musi zapewniać ciągłość i nieprzerywalność usług odbioru
odpadów komunalnych (niesegregowanych i
zbieranych selektywnie) od właścicieli nieruchomości.
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4. Pojazdy powinny zapewnić odpowiedni
standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób
zatrudnionych w przedsiębiorstwie.
5. Przedsiębiorca zobowiązany jest do
prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczonych usług, przy czym ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości,
b) adres nieruchomości,
c) rodzaj (kod) odbieranych odpadów,
d) częstotliwość odbioru.
6. Przedsiębiorca zobowiązany jest do
udostępniania ewidencji umów i dowodów
świadczonych usług pracownikom Urzędu Gminy w Samborcu.
7. Przedsiębiorca zobowiązany jest do:
a) comiesięcznego przekazywania do Urzędu
Gminy w Samborcu wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy oraz wykaz właścicieli, z
którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości a
takŜe adres nieruchomości,
b) sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy Samborzec, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, w
terminie do końca pierwszego kwartału za
poprzedni rok kalendarzowy informacji mówiącej o:
- masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z terenu
Gminy Samborzec,
- sposobach zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów
komunalnych,
- masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na
składowisku odpadów,
- masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na
składowiskach odpadów i sposobów lub
sposobu ich zagospodarowania.
8. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, powinien udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsię-
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biorcę prowadzącego działalność w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania odnośnie miejsc odzysku i
unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.
9. Przedsiębiorca powinien obowiązkowo
posiadać zezwolenie na transport oraz zbieranie
odpadów wydane przez starostę na podstawie
art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.01r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.).
§ 3.1. Wydanie zezwolenia moŜe być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę określonych wymagań, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z
późn. zm.)
2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia
nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i
ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. Zastrzega się prawo nałoŜenia nowych
warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, jeśli wymagać tego będą względy
ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.
4. Działalność przedsiębiorcy w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winna być prowadzona zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
w części dotyczącej Gminy Samborzec (Uchwała
Nr VIII/34/07 Rady Gminy w Samborcu z dnia
11 kwietnia 2007r.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Samborzec (Uchwała Nr XXXVI/153/06 Rady Gminy
w Samborcu z dnia 28 lutego 2006r.)
5. Opłaty pobierane przez przedsiębiorcę,
nie mogą przekraczać stawek opłat wynikających
z Uchwały rady Gminy w Samborcu w sprawie
określania górnych stawek opłat za usługi w
zakresie odbierania odpadów komunalnych i
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych.
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Załącznik Nr 2
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych
na terenie Gminy Samborzec.
§ 1.1. Przedsiębiorca prowadzący działalność na podstawie zezwolenia Wójta Gminy
Samborzec w zakresie opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych nie moŜe odmówić zawarcia umowy usuwania nieczystości ciekłych z właścicielem nieruchomości połoŜonej w obszarze wykonywanej
działalności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r.
Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) oraz przepisów
prawa miejscowego wydawanych na podstawie
tej ustawy, czyli regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
2. Przedsiębiorca wykonujący usługi ma
obowiązek wystawiania rachunku, na Ŝądanie
właściciela nieruchomości wystawiania faktur
VAT za usuwanie nieczystości, w której zostanie
określona ilość usuniętych nieczystości ciekłych.
§ 2.1. Pojazdy stosowane do opróŜniana
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania
techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2005r. Nr 108, poz. 908) oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla
pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz.
1617) oraz dodatkowo:
a) powinny być czyste i posiadać estetyczny
wygląd.
b) powinny być oznakowane w sposób trwały,
a oznakowanie zawierać informację o przedsiębiorcy - nazwę i telefon.
c) powinny być wyposaŜone w sprzęt umoŜliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów
w przypadkach ich zanieczyszczania podczas
wykonywania czynności opróŜniania zbiorników bezodpływowych.
2. Liczba i stan techniczny posiadanych
przez przedsiębiorcę pojazdów musi zapewnić
ciągłość i nieprzerywalność usług opróŜniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
3. Pojazdy powinny zapewnić odpowiedni
standard bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych przy świadczeniu usług.

4. Pojazd słuŜący do opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych powinien wyposaŜony zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań
dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz.
1617)
5. Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania dokumentów potwierdzających wykonanie czynności o których mowa w ust. 4
§ 3.1. Wydanie zezwolenia moŜe być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę określonych wymagań, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia
nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i
ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. Zastrzega się prawo nałoŜenia nowych
warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, jeśli wymagać tego będą względy
ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.
4. Działalność przedsiębiorcy w zakresie
opróŜniania zbiorników bezodpływowych nieruchomości winna być prowadzona zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Ekologicznego
Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w części
dotyczącej
Gminy
Samborzec
(Uchwała
Nr VIII/34/07 Rady Gminy w Samborcu z dnia
11 kwietnia 2007r.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Samborzec (Uchwała Nr XXXVI/153/06 Rady Gminy
w Samborcu z dnia 28 lutego 2006r.)
4. Opłaty pobierane przez przedsiębiorcę,
nie mogą przekraczać stawek opłat wynikających
z Uchwały rady Gminy w Samborcu w sprawie
określania górnych stawek opłat za usługi w
zakresie odbierania odpadów komunalnych i
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych.
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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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