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Poz. 3187,3188

3187
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ROZPORZĄDZENIE NR 2/2009
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH
z dnia 21 września 2009 r.
uchylające rozporządzenia nr 1/2009 z dnia 25.06.2009r. w sprawie określenia obszaru wystąpienia
choroby zakaźnej zwierząt zgnilca amerykańskiego pszczół, obszaru zagroŜonego wystąpieniem tej
choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów obowiązujących na tych obszarach
Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia
11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2008r. Nr 213 poz. 1342) oraz art. 4 i art. 13
pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) zarządza się co następuje:

amerykańskiego pszczół, obszaru zagroŜonego
wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów obowiązujących na tych obszarach.

§ 1. Uchyla się rozporządzenie nr 1/2009
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach
z dnia 25.06.2009r. w sprawie określenia obszaru
wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt zgnilca

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii: W. Wyszkowski
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UCHWAŁA NR 309/L/09
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 5 sierpnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy i miasta na 2009r.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 184, ust. 1
pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zmniejsza się dochody o kwotę zł.
21 000,00
Dział 921 rozdział 92109 § 6290 o kwotę zł
4 830,00
Dział 921 rozdział 92109 § 6300 o kwotę zł
16 170,00
2. Zwiększa się dochody o kwotę zł.
484 879,81
Dział 010 rozdział 01095 § 2700 o kwotę zł
4 830,00
Dział 010 rozdział 01095 § 2710 o kwotę zł
16 170,00
Dział 600 rozdział 60016 § 0490 o kwotę zł 27,00

Dział 700 rozdział 70001 § 0970 o kwotę zł
4 341,00
Dział 700 rozdział 70005 § 0870 o kwotę zł
67 092,00
Dział 750 rozdział 75023 § 0830 o kwotę zł 176,00
Dział 750 rozdział 75075 § 0830 o kwotę zł
1350,00
Dział 750 rozdział 75075 § 0960 o kwotę zł
1 600,00
Dział 756 rozdział 75619 § 0910 o kwotę zł
347,00
Dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę zł
15 000,00
Dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę zł
27 460,78
Dział 801 rozdział 80101 § 2710 o kwotę zł
18 000,00
Dział 852 rozdział 85202 § 0970 o kwotę zł
2 000,00
Dział 853 rozdział 85395 § 2008 o kwotę zł
303 785,87
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Dział 853 rozdział 85395 § 2009 o kwotę zł
15 300,16
Dział 853 rozdział 85395 § 6208 o kwotę zł
6 290,00
Dział 853 rozdział 85395 § 6209 o kwotę zł
1 110,00
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł.
89 888,40
Dział 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę zł
33 888,40
Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę zł
35 000,00
Dział 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę zł
21 000,00
3. Zwiększa się wydatki o kwotę zł.
612 006,00
Dział 010 rozdział 01095 § 4210 o kwotę zł
21 000,00
Dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę zł
14 500,00
Dział 600 rozdział 60095 § 4300 o kwotę zł
10 000,00
Dział 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę zł
1 600,00
Dział 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę zł
20 000,00
Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł
30 000,00
Dział 801 rozdział 80110 § 4270 o kwotę zł
15 000,00
Dział 853 rozdział 85395 § 3119 o kwotę zł
33 888,40
Dział 853 rozdział 85395 § 4018 o kwotę zł
113 126,02
Dział 853 rozdział 85395 § 4019 o kwotę zł
5 660,57
Dział 853 rozdział 85395 § 4118 o kwotę zł
17 794,60
Dział 853 rozdział 85395 § 4119 o kwotę zł 890,40
Dział 853 rozdział 85395 § 4128 o kwotę zł
2 771,55
Dział 853 rozdział 85395 § 4129 o kwotę zł 138,68
Dział 853 rozdział 85395 § 4138 o kwotę zł
7 611,16
Dział 853 rozdział 85395 § 4139 o kwotę zł 380,84
Dział 853 rozdział 85395 § 4178 o kwotę zł
11 313,88
Dział 853 rozdział 85395 § 4179 o kwotę zł 566,12
Dział 853 rozdział 85395 § 4218 o kwotę zł
10 614,12
Dział 853 rozdział 85395 § 4219 o kwotę zł 531,11
Dział 853 rozdział 85395 § 4308 o kwotę zł
97 603,68
Dział 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę zł
4 883,87
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Dział 853 rozdział 85395 § 4408 o kwotę zł
3 428,45
Dział 853 rozdział 85395 § 4409 o kwotę zł 171,55
Dział 853 rozdział 85395 § 4418 o kwotę zł
2 857,04
Dział 853 rozdział 85395 § 4419 o kwotę zł 142,96
Dział 853 rozdział 85395 § 4758 o kwotę zł 914,25
Dział 853 rozdział 85395 § 4759 o kwotę zł 45,75
Dział 853 rozdział 85395 § 6068 o kwotę zł
6 290,00
Dział 853 rozdział 85395 § 6069 o kwotę zł
1 110,00
Dział 900 rozdział 90015 § 4270 o kwotę zł
20 500,00
Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę zł
155 000,00
Dział 921 rozdział 92120 § 2720 o kwotę zł
1 671,00
4. Zwiększa się przychody w § 955 o kwotę zł.
58 237,79
§ 2.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz kredytów i
poŜyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu w
kwocie zł.
12 647 035,50
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów w
kwocie zł.
641 775,00
2. Deficyt budŜetu gminy w wysokości
14 197 885,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów i poŜyczek w kwocie
- 12 647 035,50 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyŜki środków
pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu
gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie
- 1 550 849,86 zł.
§ 3.1. Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach 2009-2011
określone w załączniku Nr 3 do uchwały Rady
Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia
2008r. po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.
określone w załączniku Nr 3a do uchwały Rady
Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia
2008r. po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
3. Plan przychodów i rozchodów budŜetu
w 2009r. określony w załączniku Nr 5 do uchwały
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Rady Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia
2008r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały.
4. Dotacje celowe określony w załączniku
Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia 2008r. po
zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały.
5. Plan dochodów i wydatków dochodów
własnych na 2009r. określony w załączniku Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08

Poz. 3188

z dnia 19 grudnia 2008r. po zmianach stanowi
załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Chęcinach.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Foksa
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Załączniki do uchwały Nr 309/L/09
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 5 sierpnia 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5
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UCHWAŁA NR NR XXXVIII/260/2009
RADY MIEJSKIEJ W OśAROWIE
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie
Gminy OŜarów
§ 1. Określa wymagania, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Określa wymagania, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z
załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi OŜarowa.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 17/2006
Burmistrza Miasta i Gminy OŜarów z dnia
23 listopada 2006 roku.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej: K. Wieczorek
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr Nr XXXVIII/260/2009
Rady Miejskiej w OŜarowie
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie Gminy OŜarów
§ 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do:
1) złoŜenia wniosku opracowanego zgodnie
z art. 8 ust. 1, 1a, 2 i 2b ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008),
2) określenia rodzaju odpadów komunalnych
odbieranych od właścicieli nieruchomości,
3) udokumentowania gotowości przyjęcia odpadów przez wysypisko, o którym mowa w § 2
pkt. 2,
4) niezwłocznego
zgłaszania
Burmistrzowi
OŜarowa wszelkich zmian w danych określonych w zezwoleniu.
§ 2. 1) Działalność przedsiębiorcy, będąca
przedmiotem wniosku, powinna być prowadzona zgodnie z „Gminnym Planem Gospodarki
Odpadami dla Gminy OŜarów” uchwalonym
uchwałą Rady Miasta OŜarów Nr XLIII/311/06
z dnia 12 września 2006r.
2) Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania
na składowisko odpadów komunalnych w
Janczycach następujących odpadów komu-

nalnych odebranych od właścicieli nieruchomości:
a) niesegregowane, które nie mogą być
poddane odzyskowi,
b) niesegregowane nadające się do odzysku,
c) roślinne,
d) z selektywnej zbiórki ,
e) wielkogabarytowe,
f) z remontów
3) Przedsiębiorca, przed przekazaniem odebranych odpadów komunalnych do miejsca, o
którym mowa w ust 2 moŜe, zgodnie z art. 8
ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
prowadzić sortowanie lub kompostowanie
tych odpadów w instalacjach do których posiada tytuł prawny.
§ 3. 1) Przedsiębiorca ma obowiązek ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
2) Bazowa ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wytworzona w roku 2005r.
na terenie Gminy OŜarów wynosi 540 Mg.
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3) Udział przedsiębiorcy w rynku usług stanowi
iloraz masy niesegregowanych odpadów
komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę i łącznej masy tych odpadów odebranych z terenu Gminy OŜarów w danym roku.
4) Przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia sposobu realizacji obowiązku, o którym
mowa w ust. 1.
§ 4. 1) Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
moŜe być prowadzone wyłącznie na podstawie
umowy i na warunkach w niej określonych
2) Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów korzystania z jego usług
zawierających daty odbioru, ilości i rodzaje
odebranych odpadów.
§ 5. 1) Przedsiębiorca, prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy OŜarów.
2) Przedsiębiorca ma obowiązek odbierania
odpadów komunalnych, o których mowa w
§ 2 pkt. 2, z częstotliwością określoną w Regulaminie.
§ 6. 1) Pojemniki oferowane przez przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości, z którym
posiada umowę na odbieranie odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania określone
w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy OŜarów”.
2) Zalecane jest aby przedsiębiorca posiadał
moŜliwości mycia i odkaŜania pojemników
na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości.
§ 7. 1) Pojazdy stosowane do odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny:
a) spełniać wymagania techniczne określone w
ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908),
b) być dostosowane do pojemników do zbiórki
odpadów,
c) posiadać deklaracją zgodności UE lub certyfikat zgodności CE wymagany ustawą z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087),
d) być oznakowane nazwą i adresem przedsiębiorcy.
2) Pojazdy przeznaczone do transportu kontenerów oraz pojazdy skrzyniowe z urządzeniem wywrotu powinny posiadać dodatkowo zabezpieczenie przed rozwiewaniem odpadów siatką lub plandeką.
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3) Przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowane moŜliwości, własne lub obce w postaci
usług świadczonych przez wyspecjalizowane
zakłady, w zakresie przechowywania i prowadzenia obsługi pojazdów, o których mowa w
ust. 1 i 2.
§ 8. 1) Pojazdy do odbierania odpadów
komunalnych powinny być myte i dezynfekowane wewnętrznie i zewnętrznie z częstotliwością
gwarantującą ich naleŜyty stan sanitarny
2) Przedsiębiorca powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni do mycia
i dezynfekcji pojazdów lub posiadania umowy z
przedsiębiorcą świadczącym takie usługi.
§ 9. Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność będącą przedmiotem wniosku w sposób nie powodujący zagroŜenia dla
Ŝycia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu
§ 10. 1) Przedsiębiorca zobowiązany jest do
prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów korzystania z usług.
2) Ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko lub nazwa właściciela
nieruchomości,
b) adres nieruchomości,
c) data zawarcia umowy,
d) rodzaj (kod) odbieranych odpadów,
e) częstotliwość odbioru.
3) Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów świadczenia usług pracownikom Urzędu Miejskiego w
OŜarowie posiadającym imienne upowaŜnienie Burmistrza OŜarowa.
§ 11. 1) Przedsiębiorca jest zobowiązany do
prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
według rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 173
2) Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazywania Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego zbiorczych zestawień danych o
rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach
gospodarowania nimi zgodnie z art. 37
ustawy o odpadach według rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy słuŜących
do sporządzania i przekazywania zbiorczych
zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737).
3) Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z
art. 9a ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach do sporządzania i prze-
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kazywania Burmistrzowi OŜarowa w terminie
do 15 dnia po upływie kaŜdego miesiąca wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w
poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykazu właścicieli nieruchomości z którymi w
poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz zawiera imię nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości
oraz adres właściciela nieruchomości oraz
adres nieruchomości, numer umowy i data
umowy.
4) Przedsiębiorca jest zobowiązany, zgodnie
z art. 9a ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, do sporządzania i
przekazywania w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy Burmistrzowi OŜarowa informacji dotyczącej:
a) masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu
Miasta OŜarowa
b) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów
komunalnych,
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c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na
składowisku odpadów,
d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na
składowisku odpadów i sposobu ich zagospodarowania.
§ 12. 1) Wydane zezwolenie moŜe być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w niniejszym zarządzeniu zgodnie z art. 9
ust. 2 ustawy 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 o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
3) Zastrzega się prawo nałoŜenia dodatkowych
warunków prowadzenia działalności objętej
zezwoleniem, jeŜeli wymagać tego będą
względy ochrony środowiska lub inne, po
przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr Nr XXXVIII/260/2009
Rady Miejskiej w OŜarowie
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy OŜarów
§ 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do:
1) ZłoŜenia wniosku opracowanego zgodnie z
art. 8 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008),
2) Udokumentowania moŜliwości świadczenia
usługi, o której mowa w § 3 pkt. 2,
3) Niezwłocznego
zgłaszania
Burmistrzowi
OŜarowa wszelkich zmian w danych określonych w zezwoleniu.
§ 2. 1) Świadczenie usług opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych moŜe być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości i na
warunkach w niej określonych.
2) Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi z podaniem daty jej wykonania, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych oraz ceny.

§ 3. 1) Przedsiębiorca, prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy OŜarów ”
2) Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania
nieczystości ciekłych do stacji zlewnej znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków w
OŜarowie, ul. Partyzantów ( zarządca: Zakład
Usług Komunalnych w OŜarowie, ul. Partyzantów lub, w przypadku gdy ta stacja zlewna z przyczyn technicznych nie moŜe tymczasowo przyjmować nieczystości ciekłych
do automatycznej stacji zlewnej na terenie
oczyszczalni ścieków w Wojciechowicach.
3) Przedsiębiorca ma obowiązek opróŜniania
zbiorników bezodpływowych z częstotliwością uzgodnioną ze stacją zlewną w sposób
zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróŜniania, a tym
samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i
wód gruntowych.
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§ 4. 1) Pojazdy stosowane do opróŜniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania
techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca
1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908).
2) Pojazdy, o których mowa w ust. 1, powinny:
a) posiadać deklaracją zgodności UE lub
certyfikat zgodności zgodnie z ustawą
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087)
b) być oznaczone nazwą i adresem przedsiębiorcy.
3) Przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowane moŜliwości, własne lub obce –
w postaci usług świadczonych przez wyspecjalizowane zakłady, w zakresie przechowywania i prowadzenia obsługi pojazdów, o
których mowa w ust. 1.
§ 5. 1) Pojazdy do opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być:
a) odkaŜane w części spustowej - po kaŜdym
napełnieniu i opróŜnieniu zbiornika pojazdu,
b) myte zewnętrznie i wewnętrznie oraz odkaŜane nie rzadziej niŜ raz na dwa tygodnie.
2) Przedsiębiorca powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni
do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych lub posiadanie umowy z podmiotem
świadczącym takie usługi
§ 6. 1) Przedsiębiorca jest zobowiązany do
prowadzenia ewidencji umów zawartych z właścicielami nieruchomości, dowodów świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości
ciekłych przez stację zlewną.
2) Ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko lub nazwa właściciela
nieruchomości,
b) adres nieruchomości,
c) data zawarcia umowy,
d) pojemność zbiornika bezodpływowego,
e) częstotliwość opróŜniania.
3189
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3) Przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępniania dokumentacji, o której mowa w
ust. 1, pracownikom Urzędu Miejskiego w
OŜarowie posiadającym stosowne upowaŜnienie Burmistrza OŜarowa.
§ 7. 1) Przedsiębiorca jest zobowiązany,
zgodnie z art. 9a ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do sporządzania i
przekazywania Burmistrzowi OŜarowa w terminie do 15 dnia po upływie kaŜdego miesiąca,
wykazu właścicieli nieruchomości z którymi w
poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych oraz wykazu właścicieli
nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz zawiera imię nazwisko lub nazwę właściciela
nieruchomości oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.
2) Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie
z art. 9a ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach do sporządzania i
przekazywania Burmistrzowi Miasta OŜarowa informacji dotyczącej ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z terenu Miasta w terminie
do końca pierwszego kwartału za poprzedni
rok kalendarzowy.
§ 8. 1) Wydane zezwolenie moŜe być cofnięte
bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia
przez przedsiębiorcę wymagań określonych w
niniejszym zarządzeniu zgodnie z art. 9 ust. 2
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
2) Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków
dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony
środowiska zgodne z art. 9 ust. 3 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3) Zastrzega się prawo nałoŜenia dodatkowych
warunków prowadzenia działalności objętej
zezwoleniem, jeŜeli wymagać tego będą
względy ochrony środowiska lub inne, po
przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/261/2009
RADY MIEJSKIEJ W OśAROWIE
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm/ art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm./ art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1994 r. o podatkach i opłatach lokalnych
/tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm./ art. 6, ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz. U.
Nr 200 poz. 1682/ Rada Miejska w OŜarowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od
osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 2. Określa inkasentów w osobach:
1) Pan Adam Fulara - sołectwo Biedrzychów
2) Pan Stanisław Wiśniewski - sołectwo Binkowice, Śmiłów
3) Pani Beata Kwiecińska - sołectwo Czachów
4) Pan Mirosław Nowakowski - sołectwo Dębno
5) Pan Tadeusz Kuropatwa - sołectwo Gliniany
6) Pani Krystyna Markiewicz - sołectwo Janowice
7) Pan Eugeniusz Stawiarski - sołectwo Jakubowice
8) Pan Janusz Machnicki - sołectwo Janopol
9) Pan Tadeusz Piwowarski - sołectwo Janów
10) Pan Andrzej Otręba - sołectwo Janików
11) Pan Władysław Chaja - sołectwo Jankowice
12) Pan Jerzy Nogaj - sołectwo Julianów, Polesie
Mikułowskie
13) Pan Franciszek kończyk - sołectwo Karsy
14) Pani Danuta Bień - sołectwo Lasocin
15) Pan Mariusz Kozieł - sołectwo Maruszów
16) Pan Alojzy Gonciarz - sołectwo Nowe
17) Pan Mirosłąw Otręba - sołectwo Niemcówka
18) Pani Lucyna Krakowiak - sołectwo Przybysławice
19) Pan Wojciech Ulrych - sołectwo Prusy
20) Pan Stanisław Adamski - sołectwo Pisary
21) Pan Wiesław Zięba - sołectwo Potok Wieś,
Potok Kolonia
22) Pan Paweł Dominik - sołectwo Sobów
23) Pani ElŜbieta Opala - sołectwo Sobótka
24) Pan Stanisław Wąsik - sołectwo Suchodółka
25) Pani Barbara Tomalska - sołectwo Szymanówka
26) Pan Henryk Kiljański - sołectwo StróŜa,
Wojciechówka
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27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

Pani Zofia Bidzińska - sołectwo Śródborze
Pan Mariusz Kidoń - sołectwo Tomiy
Pan Krzysztof Sztando - sołectwo Wlonice
Pan Leszek Wąsik - sołectwo Wyszmontów
Pan wiesław zawadzki - sołectwo Wólka
Chrapanowska
Pan tadeusz Matyjasek - sołectwo Zawada
Pani Małgorzata kuchnicka - sołectwo - Kruków
Pan Roman Sobczyk - sołectwo Grochocice
Pan Mieczysław Cieślik - OŜarów

§ 3. Określa wysokość wynagrodzenia za
inkaso zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi OŜarowa.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/79/2000
Rady Miejskiej w OŜarowie z dnia 14 luty 2000
roku w sprawie zarządzenia poboru podatku
rolnego, podatku od nieruchomości, podatku
leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso, uchwała Nr XVII/114/2004
Rady Miejskiej w Ozarowie z dnia 20 kwietnia
2004 roku w sprawie zmiany uchwały
Nr XVIII/79/2000 Rady Miejskiej w OŜarowie
z dnia 14 lutego 2000 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz uchwały
Nr XXXVIII/262/2006 Rady Miejskiej w OŜarów
z dnia 7 lutego 2006 roku w sprawie zmiany
uchwały Nr XVIII/79/2000 Rady Miejskiej w OŜarowie z dnia 14 lutego 2000 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od
nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej: K. Wieczorek
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/261/2009
Rady Miejskiej w OŜarowie
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Wysokość wynagrodzenia za inkaso
Inkasent
-

Wysokość prowizji %
8
7,8
7,9
8,2
7,7
6,8
6,8
12
12
7
6,8
12
9
7,7
7,8
9
9
6,9
6,8
7
9
8,8
6,6
7,6
9
10
10
10
15
6,3
8,4
7,6
15
6,8
5,5

Adam Fulara
Stanisłąw Wiśniewski
Beata Kwiecińska
Mirosław Nowakowski
Tadeusz Kuropatwa
Krystyna Markiewicz
Eugeniusz Stawiarski
Janusz Machnicki
Tadeusz Piwowarski
Andrzej Otręba
Władysław Chaja
Jerzy Nogaj
Franciszek Kończyk
Danuta Bień
Mariusz Kozieł
Alojzy Gonciarz
Mirosław Otręba
Lucyna Krakowiak
Wojciech Ulrych
Stanisław Adamski
Wiesław Zięba
Paweł Dominik
ElŜbieta Opala
Stanisław Wąsik
Barbara Tomalska
Henryk Kiljański
Zofia Bidzińska
Mariusz Kidoń
Krzysztof Sztando
Leszek Wąsik
Wiesław Zawadzki
Tadeusz Matyjasek
Małgorzata Kuchnicka
Roman Sobczyk
Mieczysław Cieślik
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UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2009
RADY MIEJSKIEJ W OśAROWIE
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmiay uchwały Nr XXV/168/2004 Rady Miejskiej w OŜarowie z dnia 07 grudnia 2004 roku w
sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy OŜarów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm./ oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala:
§ 1. Do §1 uchwały Nr XXV/168/2004 Rady
Miejskiej w OŜarowie z dnia 07 grudnia 2004
roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od po-

datku od nieruchomości na terenie Gminy OŜarów dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „drogi wewnętrzne ogólnodostępne dla mieszkańców”.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi OŜarowa.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Rozwoju Gospodarczego i BudŜetu.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
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i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej: K. Wieczorek
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UCHWAŁA NR XXXVIII/269/2009
RADY MIEJSKIEJ W OśAROWIE
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w OŜarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budzetu Gminy OŜarów na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm./ w związku z art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm/ Rada Miejska w OŜarowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/192/2008
Rady Miejskiej OŜarów z dnia 17 grudnia 2008
roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy

OŜarów na 2009 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi OŜarowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej: K. Wieczorek
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/269/2009
Rady Miejskiej w OŜarowie
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/270/2009
RADY MIEJSKIEJ W OśAROWIE
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm./ w związku z art. 184 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./
Rada Miejska w OŜarowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć dochody budŜetowe o kwotę
385 571,00 zł
- Dział 600 rozdz. 60078 § 2030 o kwotę
200 000,00 zł
- Dział 801 rozdz. 80101 § 2710 o kwotę
20 000,00 zł
- Dział 852 o kwotę 129 146,00 zł
- rozdz. 85212 § 2360 o kwotę 8 000,00 zł /wł/
- rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 15 035,00 zł /UW/
- rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 101 031,00 zł /UW/
- rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 5 080,00 zł /UW/
- Dział 853 rozdz. 85395 o kwotę 36 425,00 zł
- § 2008 o kwotę 23 425,00 zł
- § 6208 o kwotę 11 050,00 zł
- § 6209 o kwotę 1 950,00 zł
§ 2. Zmniejszyć dochody budŜetowe o kwotę
369 739,00 zł
- Dział 600 rozdz. 60078 § 6330 o kwotę
200 000,00 zł
- Dział 852 o kwotę 169 739,00 zł /zl/
- rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 53 673,00 zł
- rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 15 035,00 zł
- rozdz. 85214 § 2010 o kwotę 101 031,00 zł
§ 3. Zwiększyć wydatki budŜetowe o kwotę
997 314,00 zł
- Dział 600 o kwotę 485 917,00 zł
- rozdz. 60014 § 6620 o kwotę 30 917,00 zł
- rozdz. 60016 o kwotę 255 000,00 zł
- § 4210 o kwotę 55 000, 00 zł
- § 4270 o kwotę 200 000,00 zł
- rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 200 000,00 zł
- Dział 700 rozdz. 70005 § 6050 o kwotę
45 000,00 zł
- Dział 801 o kwotę 61 892,00 zł
- rozdz. 80101 o kwotę 60 000,00 zł
- § 4270 o kwotę 40 000,00 zł /wł/
- § 4240 o kwotę 20 000,00 zł
- rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 1 897,00 zł
- Dział 852 o kwotę 13 080,00 zł
- rozdz. 85212 o kwotę 8 00,00 zł /wł/
- § 4010 o kwotę 4 219,00 zł

1)
2)
3)
4)
5)
6)

§ 4110 o kwotę 645,00 zł
§ 4120 o kwotę 104,00 zł
§ 4210 - o kwotę 700,00 zł
§ 4300 o kwotę 2 000,00 zł
§ 4370 o kwotę 332,00 zł
rozdz. 85219 o kwotę 5 080,00 zł /UW/
§ 4010 o kwotę 4 311,00 zł
§ 4110 o kwotę 663,00 zł
§ 4120 o kwotę 106,00 zł
Dział 853 rozdz. 85395 o kwotę 86 425,00 zł
§ 3028 o kwotę 400,00 zł
§ 4018 o kwotę 14 433,00 zł
§ 4118 o kwotę 4 511,00 zł
§ 4128 o kwotę 715,00 zł
§ 4138 o kwotę 6 394,00 zł
§ 4178 o kwotę 16 088,00 zł
§ 4218 o kwotę 26 134,00 zł
§ 4448 o kwotę 2 000,00 zł
§ 4748 o kwotę 60 000,00 zł
§ 4758 o kwotę 2 690,00 zł
§ 6068 o kwotę 11 050,00 zł
§ 6069 o kwotę 1 950,00 zł
Dział 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę
305 000,00 zł
Projekt na wodociąg OŜarów - StróŜa
10 000,00 zł
ul. Mazurkiewicza, Czachowskiego, Sobów20 000,00 zł
wykonanie kanalizacji i przełoŜenie światłowodu na działce przy ZSO - 55 000,00 zł
wykonanie kanalizacji od GS w kierunku
bloków 3,4,5 - 40 000,00 zł
wykonanie kanalizacji na os. Wschód na
działce pomiędzy ul. Brzozową i RóŜaną
- 80 000,00 zł
wykonanie asfaltu w ul. RóŜanej i blok
31 - 1000 000,00 zł

§ 4. Zmniejszyć wydatki budŜetowe o kwotę
981 482,00 zł
- Dział 600 o kwotę 485 917,00 zł
- rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 30 917,00 zł
- rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 255 000,00 zł
- rozdz. 60078 § 6050 o kwotę 200 000,00 zł
- Dział 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę
206 892,00 zł
- Dział 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę
53 673,00 zł
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-

Dział 853 rozdz. 85395 § 4308 o kwotę 50 000,00 zł
Dział 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę
185 000,00 zł
1) Projekt na kanalizację OŜarów - StróŜa
- 10 000,00 zł
2) PrzełoŜenie kabla na os. Wschód - 100 000,00 zł
3) Projekt na przebudowę ulic SandomierskaMazurkiewicza - 75 000,00 zł

Poz. 3193,3194

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej: K. Wieczorek
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UCHWAŁA NR XXXVIII/271/2009
RADY MIEJSKIEJ W OśAROWIE
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów
na terenie Gminy OŜarów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) w związku z artykułem 17 ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co
następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi OŜarowa

§ 1. Z dniem 1 września 2009r. ustala plan
sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz określa granice ich
obwodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do
niniejszej uchwały.

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/164/2004
Rady Miejskiej w OŜarowie z dnia 16 listopada
2004 roku. W sprawie ustalenia sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
OŜarów oraz określenie granic ich obwodów.

Przewodnicząca Rady Miejskiej: K. Wieczorek
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/271/2009
Rady Miejskiej w OŜarowie
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę OŜarów oraz granice
ich obwodów
1. Szkoła Podstawowa w Janowicach
Do obwodu szkoły naleŜą następujące miejscowości: Grochocice, Jakubowice, Janowice,
Sobótka.
2. Szkoła Podstawowa w Pisarach
Do obwodu szkoły naleŜą następujące miejscowości: Pisary, Prusy.
3. Szkoła Podstawowa w Publicznym Zespole
Szkoły i Przedszkola w Lasocinie
Do obwodu szkoły naleŜą następujące miejscowości: Lasocin, Maruszów, Dębno, Biedrzychów, Nowe, Janów, Szymanówka, Kruków.

4. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w OŜarowie
Do obwodu szkoły naleŜą następujące miejscowości: OŜarów, Czachów, Karsy, Janopol,
Wlonice B, Sobów, Zawada, Wyszmontów,
Polesie Mikułowskie, Julianów, Śródborze,
StróŜa, Wojciechówka, Bałtówka, Podlesie,
Jankowice, Tominy, Binkowice, Śmiłów,
Przybysławice, Gliniany, Potok Wieś, Potok
Kolonia, Suchodółka, Niemcówka, Wólka
Chrapanowska, Janików.
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Poz. 3194
Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXXVIII/271/2009
Rady Miejskiej w OŜarowie
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/272/2009
RADY MIEJSKIEJ W OśAROWIE
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 82 ust. 1,
pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych/ tekst jednolity Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm./ Rada Miejska w OŜarowie
uchwala, co następuje:

§ 2. PoŜyczka wymieniona w §1 uchwały
zaciągnięta zostanie w roku 2010, a spłacona
zostanie w latach 2011-2012 z podatku od nieruchomości.

§ 1. Zaciąga poŜyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 100 000 PLN /słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych/ z przeznaczeniem na
realizację przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Julianowie
Gmina OŜarów”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi OŜarowa.

§ 3. Zabezpiecza spłatę zaciągniętej poŜyczki
wekslem in blanco Gminy OŜarów na zasadach
objętych umową poŜyczki i deklaracji do weksla.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej: K. Wieczorek
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OBWIESZCZENIE NR OR.I.0621/80/2009
STAROSTY SKARśYSKIEGO
z dnia 9 września 2009 r.
Na podstawie art. 24a ust. 8 i 9 ustawy
z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 240,
poz. 2027 ze zm.) ogłaszam, Ŝe projekt operatu
opisowo-kartograficznego, opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów w zakresie
załoŜenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów
ewidencyjnych: Majków, Grzybowa Góra, Michałów, Lipowe Pole Plebańskie, Lipowe Pole Skarbowe, Kierz Niedźwiedzi, SkarŜysko Kościelne
i Świerczek, połoŜonych w jednostce ewidencyjnej
gmina SkarŜysko Kościelne, powiat skarŜyski, wo-
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jewództwo świętokrzyskie, stał się operatem
ewidencji gruntów i budynków.
KaŜdy, czyjego interesu prawnego dotyczą
dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków
ujawnione w w/w operacie opisowo-kartograficznym, moŜe w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego zgłaszać Staroście SkarŜyskiemu zarzuty do tych danych.
Starosta: J. śmijewski
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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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