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666
UCHWAŁA Nr XXIX/399/2008
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 30 października 2008r.
w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i
Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i
Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.
1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818 i Nr 181, poz.
1292 oraz z 2008r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz.
917) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust. 1 i art. 41 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 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z
2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z
2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218) Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:

Ostrowiec Świętokrzyski porozumienie dotyczące sfinansowania kosztów pobytu dziecka w
przedszkolu lub rodzice (opiekunowie) pokryją
pełne koszty pobytu dziecka w przedszkolu.
4. Przez pełne koszty pobytu dziecka w danym przedszkolu rozumie się:
1) koszty mediów związanych z opieką wychowawczą i nauką (bez kosztów związanych z
Ŝywieniem),
2) koszty związane z bezpieczeństwem i higieną
warunków pracy, nauki, wychowania i opieki
(bez kosztów związanych z Ŝywieniem),
3) wykonanie konserwacji i remontu obiektu
(bez pionu Ŝywieniowego),
4) wynagrodzenie nauczycieli i pracowników
administracyjno-obsługowych wynikające ze
stosunku pracy,
5) zakup pomocy dydaktycznych.
5. Koszty, o których mowa w ust. 4, ustala
dyrektor przedszkola.

§ 1. Przedszkola publiczne funkcjonujące
na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski są
jednostkami budŜetowymi.

6. W przypadku posiadania przez dziecko
zamieszkałe poza terenem Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego i po uzyskaniu zgody Prezydenta
Miasta ma zastosowanie ust. 1.

§ 2.1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zapewniają bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz realizację zajęć religii dla dzieci zamieszkałych na jej terenie.

§ 3.1. Zapisów do przedszkola dokonuje
dyrektor placówki, który odpowiada za realizację
zasad określonych w § 2.

2. Czas zajęć dla realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala
się w wymiarze 5 godzin dziennie.
3. Do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski mogą równieŜ uczęszczać dzieci z gmin ościennych
pod warunkiem, Ŝe gmina, na której terenie
dziecko stale zamieszkuje, zawrze z Gminą

2. Rodzic (prawny opiekun) dziecka zobowiązany jest przy zapisie dziecka przedłoŜyć kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola stanowiącą
załącznik do uchwały oraz stosowne dokumenty
umoŜliwiające ustalenie miejsca zamieszkania
dziecka i jego rodziców (prawnych opiekunów), z
zastrzeŜeniem ust. 4.
3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w § 4, ust. 3, pkt 2, rodzice dziecka (prawni
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opiekunowie) nie muszą przedkładać dokumentów potwierdzających zamieszkanie na terenie
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
4. Rodzic (prawny opiekun) dziecka jest
zobowiązany do zgłoszenia dyrektorowi przedszkola wszelkich zmian dotyczących miejsca
zamieszkania, które mają wpływ na ustalenie
zasad odpłatności za świadczenia przedszkoli. W
przypadku stwierdzenia, Ŝe dziecko niespełniające warunków określonych w § 2 ust. 1 lub ust. 3
uczęszczało do przedszkola, rodzic (opiekun
prawny) zobowiązany będzie do pokrycia pełnych kosztów pobytu dziecka w przedszkolu
określonych w § 2 ust. 4. NaleŜność z tytułu niezasadnego korzystania ze świadczeń przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski podlega ściągnięciu w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. W pierwszej kolejności do przedszkola
przyjmowane są dzieci zamieszkałe i zameldowane na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na pobyt stały lub czasowy trwający ponad dwa
miesiące.
§ 4.1. Ustala się opłatę miesięczną za
świadczenia realizowane przez przedszkola publiczne związane z organizowaniem Ŝywienia
dzieci w wysokości 125 zł.
2. Opłatę określoną w ust. 1 wnoszą rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, które korzysta
z Ŝywienia organizowanego przez przedszkole.
3. Zwolnienia z opłaty określonej w ust. 1
przysługują w przypadku:
1) zaistnienia udokumentowanych wypadków
losowych rodziców (prawnych opiekunów)
dzieci, a w szczególności: zgonu, trwałego
kalectwa, długotrwałej choroby, poŜaru, powodzi, kradzieŜy, itp. - na okres jednego
miesiąca.
2) finansowania przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
zwany dalej „MOPS” kosztów posiłków spoŜywanych przez dziecko, które spełnia warunki określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) - na okres
określony w decyzji MOPS.
4. Do skorzystania ze zwolnienia z przyczyn, określonych w ust. 3 pkt 1 niezbędny jest
wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
5. Ulgi w wysokości 50 % w opłacie określonej w ust. 1 przysługują w przypadku:
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1) pobytu dziecka na dwutygodniowym dyŜurze wakacyjnym zorganizowanym zgodnie z
harmonogramem ustalonym z organem
prowadzącym,
2) przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie
trwającego miesiąca (co najmniej po upływie
dwóch tygodni od pierwszego dnia miesiąca),
3) wypisu dziecka z przedszkola w trakcie trwającego miesiąca (do 15 dnia danego miesiąca).
6. Decyzję o zastosowaniu zwolnienia, o
którym mowa w ust. 3 pkt 1, po uprzednim zasięgnięciu opinii MOPS, bądź ulgi, o której mowa w ust. 5, podejmuje dyrektor przedszkola.
§ 5.1. Oprócz opłaty, o której mowa w § 4
ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) dziecka
korzystającego z Ŝywienia w przedszkolu finansują koszt surowca niezbędnego do przygotowania posiłku zgodnego z normami Ŝywieniowymi obowiązującymi w przedszkolu (tzw. stawka Ŝywieniowa).
2. Za kaŜdy dzień nieobecności dziecka w
przedszkolu dokonywany jest odpis w wysokości
jednej stawki Ŝywieniowej.
§ 6.1. Opłaty, o których mowa w § 4 i § 5, są
wnoszone za dany miesiąc w nieprzekraczalnym
terminie do ostatniego dnia danego miesiąca.
2. W przypadku niewniesienia przez rodziców (prawnych opiekunów) opłaty, o której mowa w § 4 i § 5, w terminie określonym w ust. 1,
zostaną naliczone odsetki ustawowe na dzień
wpłaty zaległości.
3. Odpisy z opłat w okolicznościach określonych w § 4 ust. 3 i 5 dokonywane są w miesiącu następnym po ich zaistnieniu.
§ 7. Poza przypadkami określonymi w § 4
ust. 3 i ust. 5 w szczególnie uzasadnionych okolicznościach decyzję o zastosowaniu zwolnienia
bądź ulgi podejmuje dyrektor przedszkola w
porozumieniu z Radą Rodziców i po uzyskaniu
pozytywnej opinii Prezydenta Miasta.
§ 8. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu (np.
nauka języka obcego, taniec, itp.) organizuje
dyrektor przedszkola w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) pod warunkiem ponoszenia kosztów tych zajęć przez rodziców
(prawnych opiekunów).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
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§ 10. Tracą moc:
1) uchwała Nr L/543/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2006r.
w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń
przedszkoli publicznych prowadzonych przez
Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
2) uchwała Nr XX/252/2008 Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie
opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski.
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2. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski.
§ 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym upłynęło 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta: M. Zgadzajski

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 45

 2521 

Poz. 666
Załącznik do uchwały Nr XXIX/399/2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Z dnia 30 października 2008r.
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667
UCHWAŁA Nr XXXI/416/2008
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 26 listopada 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.
1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717 i
Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005r.
Nr 172 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz
art. 4 i 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 2005r. Nr 31 poz. 266,
z 2006r. Nr 86 poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz.
1193 i Nr 249 poz. 1833 oraz z 2007r. Nr 128, poz.
902 i Nr 173 poz. 1218) Rada Miasta uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/126/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca
2007r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 stycznia 2008r. Nr 9 poz.
125) zmienionej uchwałą Nr XV/187/2008 Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2007r. (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 stycznia 2008r. Nr 9 poz.
127) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 po lit. b dodaje się lit. c w
brzmieniu:
„c) jako lokale przeznaczone dla osób, które
utraciły zajmowany lokal w wyniku klęski
Ŝywiołowej i nie spełniają kryteriów
określonych w § 6 i § 7”,
2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Umowę najmu lokalu socjalnego
zawiera się na czas oznaczony, nie dłuŜszy
niŜ 5 lat”,
3) w § 6 w ust. 1:
a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) 125 % najniŜszej emerytury - w gospodarstwie wieloosobowym”
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) socjalnego:

a) 100 % najniŜszej emerytury - w gospodarstwie jednoosobowym
b) 75 % najniŜszej emerytury - w gospodarstwie wieloosobowym.”
4) § 7:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Osoby, które zbyły prawo do
posiadanego wcześniej lokalu lub budynku mieszkalnego, mogą ubiegać się o
zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy po upływie
5 lat od daty zbycia prawa do lokalu lub
budynku.”
b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Ustalenia warunków mieszkaniowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2
dokonuje się w oparciu o liczbę osób
zamieszkujących lub zameldowanych w
lokalu na pobyt stały, potwierdzoną zaświadczeniem administratora lokalu o
liczbie osób zamieszkujących w lokalu
bądź zaświadczeniem organu ewidencji
ludności o liczbie osób zameldowanych
w lokalu na pobyt stały.
4. W przypadku gdy małŜonek
wnioskodawcy zamieszkuje w lokalu innym niŜ wnioskodawca, wniosek zostaje
rozpatrzony odmownie, jeŜeli małŜonek
wnioskodawcy nie pozostaje w trudnych
warunkach mieszkaniowych w rozumieniu przepisu ust. 1 pkt 2. Nie dotyczy to
przypadków, gdy wnioskodawca i jego
małŜonek pozostają w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu.”
5) w § 8 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zobowiązały się w formie pisemnej do
dokonania we własnym zakresie i na
własny koszt remontu zdewastowanego
lokalu naleŜącego do mieszkaniowego zasobu gminy z jednoczesnym zrzeczeniem
się wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z poniesienia nakładów”.
6) § 11:
a) ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Dwukrotna odmowa objęcia
zaproponowanego
lokalu
powoduje
skreślenie wnioskodawcy z listy osób
oczekujących na przydział lokalu z rów-
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noczesnym pozbawieniem go moŜliwości
ubiegania się o przydział przez okres 3 lat.”
b) po ust. 14 dodaje się ust. 15 w brzmieniu:
„15. Poza przypadkiem określonym w ust. 14, skreślenie wnioskodawcy
z listy oczekujących na przydział lokalu
następuje w przypadku, gdy wnioskodawca przestał spełniać przesłanki określone niniejszą uchwałą uprawniające do
uzyskania przydziału lokalu.”
7) w § 14 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Najemca, którzy otrzymał przydział lokalu socjalnego w okolicznościach, o
których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 moŜe ubiegać się o zamianę zajmowanego lokalu na
lokal nie będący lokalem socjalnym po
upływie co najmniej 3 lat od dnia objęcia tego lokalu. Warunkiem dokonania zamiany
jest terminowe regulowanie przez najemcę
opłat za zajmowany lokal, spełnienie kryterium dochodowego określonego w § 6 oraz

Poz. 667 i 668

przestrzeganie przez najemcę oraz osoby
wspólnie z nim zamieszkujące zasad określonych w regulaminie porządku domowego.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Informacja o treści uchwały zostaje
podana do wiadomości publicznej na tablicach
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego oraz w prasie lokalnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta: M. Zgadzajski

668
UCHWAŁA Nr XXVIII/118/08
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Baćkowice na lata 2009-2032
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. nr 142 poz. 1591 z poz. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr IX/43/07 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 15 maja 2007r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla
Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Rada gminy uchwala, co następuje:

2. Uchwala się Regulamin określający zasady przyznawania dofinansowania do demontaŜu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Baćkowice stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 1.1. Uchwala się „Program usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baćkowice na lata 2009-2032”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

Przewodniczący Rady Gminy: S. Masternak

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 45
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Załączniki do uchwały Nr XXVIII/118/08
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 28 listopada 2008r.

Załącznik Nr 1
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baćkowice
na lata 2009-2032
Spis treści
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Wprowadzenie
Cel i zadania programu
Szkodliwość azbestu
Postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest
Stan faktyczny w 2008 roku oraz wstępne koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest
ZałoŜenia programu
1. Utworzenie i aktualizacja wykazów danych o lokalizacji wyrobów zawierających azbest
2. Uczestnicy programu
3. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania
z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobie bezpiecznego ich usuwania i unieszkodliwiania
4. Mobilizowanie właścicieli budynków i obiektów przemysłowych do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej
5. Pomoc w odbiorze i unieszkodliwianiu odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych,
jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych i innych
6. Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu
7. Przeznaczenie środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (GFOŚ), zwanego dalej Gminnym Funduszem oraz ze źródeł zewnętrznych
8. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów uŜyteczności publicznej i innych będących
własnością Gminy Baćkowice
9. Eliminacja moŜliwości powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest
10. BieŜący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym i mieszkańcom
11. Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu
VII. Harmonogram realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrbów zawierających azbest z terenu
Gminy Baćkowice na lata 2008-2032
VIII. Obowiązujące w Polsce przepisy prawne dotyczące azbestu oraz ochrony przed jego szkodliwością
1. Ustawy
2. Rozporządzenia i zarządzenia
3. Programy
I. Wprowadzenie
Gmina Baćkowice począwszy od roku 2009
przystępuje przy pomocy niniejszego Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Baćkowice na lata 20092032, zwanego dalej Programem, do realizacji
zadań wynikających z „Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez
Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 14 maja 2002 roku.
Program ten zakłada do roku 2032 oczyszczenie i usunięcie z terytorium Polski stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających
azbest. W związku z tym wynikła konieczność
opracowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Baćkowice. Zadanie to zostało równieŜ ujęte w

Planie Gospodarki Odpadami dla Ekologicznego
Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, jak równieŜ w Aktualizacji w/w Planu.
Do obowiązku samorządu gminy wynikających z Programu... naleŜy:
1. Uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest w gminnych planach
gospodarki odpadami.
2. Rozpowszechnianie informacji dotyczących
zagroŜeń powodowanych przez azbest oraz
wyroby zawierające azbest.
3. Przygotowanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego
naraŜania na ekspozycję azbestu.
4. Przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań Programu.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 45
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Szerokie zastosowanie azbestu nastąpiło
w wyniku rewolucji przemysłowej w okresie
ostatnich 100 lat. Stosowany był w produkcji
około 3000 wyrobów budowlanych, szczególnie
płyt dachowych i elewacyjnych, a takŜe rur. Z
uwagi na swoje zalety, jak odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, działanie kwasów, substancji Ŝrących, a takŜe elastyczność,
itp., wykorzystywany był powszechnie jako cenny surowiec budowlany w Polsce. Trwałość płyt
azbestowo-cementowych szacuje się na 30 lat,
natomiast okres eksploatacji innych wyrobów
jest z reguły krótszy. Ponadto azbest wykorzystywany był między innymi do produkcji sprzętu
gospodarstwa domowego, znalazł równieŜ zastosowanie przy produkcji farb, pokostów, smarów, płytek i wykładzin podłogowych oraz koców gaśniczych.
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Dziś jednak wiadomo, Ŝe jest szkodliwy dla
zdrowia. Korodujące wyroby zawierające azbest
uwalniają pył azbestowy, który wnikając do organizmu wywołuje powaŜne choroby układu
oddechowego. W związku z tym produkcja oraz
stosowanie azbestu zostało zakazane przepisami
ustawy z 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2005r.
Nr 3, poz. 20 z poz. zm.). Szacuje się, Ŝe na terenie Polski znajduje się ponad 15,5 miliona ton
wyrobów zawierających azbest. Ze względu na
zagroŜenie, jakie stwarzają powinny zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do końca
2032 roku. Na terenie Gminy Baćkowice znajduje
się około 460 209 m2, tj. 5 062,3 ton.. Są to
głównie pokrycia dachowe zbudowane z płyt
cementowo-azbestowych, tzw. eternit falisty i
płaski.

II. Cel i zadania programu
Podstawowym celem Programu jest usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Baćkowice, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych
dla zdrowia skutków działania azbestu. Osiągając ten cel, Gmina Baćkowice wypełni zobowiązanie, jakie Polska złoŜyła Unii Europejskiej deklarując oczyszczenie terenu państwa z azbestu i
wyrobów, które go zawierają do końca 2032 roku.
Program zakłada realizację następujących zadań:
1. Utworzenie i aktualizację wykazów danych o
lokalizacji wyrobów zawierających azbest.
2. Określenie uczestników Programu.
3. Edukację mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi
azbest oraz sposobie bezpiecznego ich usuwania i unieszkodliwiania.
4. Mobilizowanie właścicieli budynków i obiektów przemysłowych do usunięcia wyrobów
zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej.

5. Pomoc w odbiorze i unieszkodliwianiu odpadów azbestowych z nieruchomości osób
fizycznych, jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych i innych.
6. Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację
Programu.
7. Przeznaczenie środków finansowych z
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
(GFOŚ), zwanego dalej Gminnym Funduszem oraz ze źródeł zewnętrznych.
8. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z
obiektów uŜyteczności publicznej i innych
będących własnością Gminy Baćkowice.
9. Eliminacja moŜliwości powstawania „dzikich”
wysypisk z odpadami zwierającymi azbest.
10. BieŜący monitoring realizacji programu i
okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom.
11. Okresową weryfikację i aktualizację Programu.

III. Szkodliwość azbestu
Azbest staje się zagroŜeniem dla zdrowia,
gdy dojdzie do korozji lub uszkodzenia wyrobów
zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie,
szlifowanie, itp.). Wówczas uwalniane są do
powietrza włókna azbestu, które mogą zostać
przeniesione przez układ oddechowy do płuc.
Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w
wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Istotne znaczenie dla wielkości poziomu
zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu,
jakie powstają np. podczas prac demontaŜowych, ma zasada obniŜenia emisji pylenia: poprzez nawilŜanie wyrobu przed oraz w trakcie

demontaŜu, zaniechanie w miarę moŜliwości
obróbki i uszkodzenia mechanicznego demontowanego wyrobu, posługiwanie się narzędziami ręcznymi - najlepiej wolnoobrotowymi o specjalnie wyprofilowanych ostrzach, zaopatrzonych w odsysanie pyłu i przeznaczonych do obróbki wyrobów azbestowych. Podczas prac wymagana jest staranność i dokładność wszelkich
czynności, wykonywanie ich według z góry
przygotowanego planu.
Oddychanie powietrzem skaŜonym włóknami azbestowymi prowadzi do szeregu chorób
układu oddechowego:

Dziennik Urzędowy
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-

pylicy azbestowej (azbestozy),
raka płuc (najpowszechniej nowotwór złośliwy powodowany przez azbest),
- międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej (nowotwory o wysokiej złośliwości).
Na szkodliwy wpływ na stan zdrowia naraŜone są szczególnie osoby, które miały kontakt z
azbestem ze względu na rodzaj wykonywanej
pracy oraz osoby naraŜone na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych o małym stęŜeniu,
jak teŜ osoby naraŜone na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o duŜym stęŜeniu włókien
azbestowych. Choroby mogą wystąpić nawet po
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30 latach od momentu kontaktu z pyłem azbestowym. Azbest jest zaliczany do 10 najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na Ziemi o
udowodnionym działaniu rakotwórczym dla
człowieka. Pierwsze objawy mogące sygnalizować chorobę to: ból w klatce piersiowej, silny
kaszel i duszności.
PowaŜny niepokój musi budzić fakt, Ŝe
usuwaniem z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest zajmują się przypadkowe i nieprofesjonalne firmy, co zwiększa w znacznym
stopniu zagroŜenie pyłem azbestowym dla
mieszkańców.

IV. Postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest
DemontaŜ i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest jest ściśle regulowane
przepisami prawnymi. Zawarte są one w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z póź. zm.). Ponadto polskie prawodawstwo (szereg kolejnych aktów prawnych regulujących kwestie związane z
postępowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest) określa takŜe wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami
azbestowymi, obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązki właścicieli
i zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz
obowiązki organów administracji państwowej.
Według obowiązującego prawa wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązany jest do:
- uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złoŜenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;
- przeszkolenia przez uprawnioną instytucję
zatrudnionych pracowników, osób kierujących
lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających
azbest z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących
bezpiecznego postępowania;
- opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów
zawierających azbest, obejmującego w
szczególności:
a) identyfikację azbestu w przewidzianych
do usunięcia materiałach, na podstawie
udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu,

-

-

-

-

b) informacje o metodach wykonywania
planowanych prac,
c) zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed naraŜeniem na szkodliwość emisji azbestu, w
tym problematykę określoną przepisami
dotyczącymi planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia,
d) ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;
posiadania niezbędnego wyposaŜenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed
naraŜeniem na działanie azbestu,
wykonawca prac, przed przystąpieniem do
prac polegających na zabezpieczeniu lub
usunięciu wyrobów zawierających azbest z
obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a takŜe z terenu prac,
obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu
właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy,
zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
- rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w odrębnych przepisach,
1) termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,
2) adres obiektu, urządzenia budowlanego
lub instalacji przemysłowej,
3) kopię aktualnej oceny stanu wyrobów
zawierających azbest,
4) określenie liczby pracowników, którzy
przebywać będą w kontakcie z azbestem,
5) zobowiązanie wykonawcy prac do przedłoŜenia nowego zgłoszenia w przypadku
zmiany warunków prowadzenia robót.
właściciel, uŜytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić
prace polegające na zabezpieczeniu lub
usuwaniu wyrobów zawierających azbest do
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właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,
- złoŜenia właścicielowi, uŜytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego
azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonywania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych
i sanitarnych.
Według obowiązującego prawa właściciel,
zarządca lub uŜytkownik nieruchomości, obowiązany jest do:
- kontroli wyrobów zawierających azbest
znajdujących się w obiektach, urządzeniach
budowlanych, urządzeniach przemysłowych
lub innych miejscach zawierających azbest,
- usuwania wyrobów zawierających azbest
zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zuŜycia wyrobu lub jego uszkodzenia,
- sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych
wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury,
- sporządzenie i przedłoŜenie właściwemu
marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub właściwemu wójtowi gminy
(dot. osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami) oraz aktualizacje informacji o:
1. wyrobach zawierających azbest i miejscu
ich wykorzystania,

 2528 

Poz. 668

2. wyrobach zawierających azbest, których
wykorzystanie zostało zakończone.
Według obowiązującego prawa samorząd
gminy, obowiązany jest do:
- opracowania, przyjęcia i aktualizacji planu gospodarki odpadami (z uwzględnieniem problematyki usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest),
- gromadzenia informacji przekazywanych
przez osoby fizyczne (właścicieli i zarządców nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania,
- przedkładaniu właściwemu marszałkowi
informacji o rodzaju, ilości i miejscach
występowania substancji stwarzających
szczególne zagroŜenie dla środowiska, w
tym azbestu,
- zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi (w tym odpadami zawierającymi azbest).
DemontaŜ i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest nierozerwalnie związane
jest z procesem powstawania odpadów. Obecnie jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest jest ich składowanie na
odpowiednich składowiskach odpadów niebezpiecznych.
NajbliŜszym obiektem przyjmującym odpady zawierające azbest jest składowisko odpadów niebezpiecznych w miejscowości Doborów,
gmina Tuczępy, powiat buski.

V. Stan faktyczny w 2008 roku oraz wstępne koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest.
W III kwartale 2008 roku została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Baćkowice przez
pracowników Urzędu Gminy w Baćkowicach.
Inwentaryzacja objęła wszystkie nieruchomości
osób fizycznych zlokalizowane na obszarze 15 sołectw gminy Baćkowice. Polegała ona na spisywaniu powierzchni płyt azbestowo-cementowych
połoŜonych na zabudowaniach w gospodarstwach stanowiących ich przykrycia.
Przeprowadzona inwentaryzacja objęła 688 budynków mieszkalnych oraz 2 739 budynków gospodarczych, na które składają się stodoły, szopy, obory, wiaty itp.
W wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji
stwierdzono, Ŝe:
688 budynków mieszkalnych (stan na III kwartał
2008 roku) przykrytych jest wyrobami zawierającymi azbest o łącznej powierzchni 82 370 m2
- 2 739 budynków gospodarczych (stan na
III kwartał 2008 roku) przykrytych jest wyrobami zawierającymi azbest o łącznej powierzchni 377 839 m2.

Przyjmując Ŝe 1 m2 płyty azbestowo-cementowej
ma cięŜar 11 kg na terenie Gminy Baćkowice
znajduje się:
- na budynkach mieszkalnych - 906,07 Mg
wyrobów zawierających azbest
82 370 m2 x 11 kg/m2 = 906,07 Mg płyt azbestowych
- na budynkach gospodarczych - 4 156,23 Mg
wyrobów zawierających azbest
377 839 m2 x 11 kg/m2 = 4156,23 Mg płyt
azbestowych
Na terenie 15 sołectw łączną powierzchnię wyrobów zawierających azbest wymagających
unieszkodliwienia do 2032 roku oszacowano w
przybliŜeniu na 5 062 Mg.
W celu oszacowania kosztów unieszkodliwienia
5 062,3 Mg wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Baćkowice przeprowadzono zapytanie o cenę brutto demontaŜu, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg tychŜe
wyrobów w trybie zapytania o cenę.
W wyniku rozstrzygnięcia w/w zapytania ustalono cenę demontaŜu, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg wyrobów zawierających azbest na
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poziomie 1090 zł/Mg Na podstawie ustalonej
ceny demontaŜu, transportu i unieszkodliwienia
1 Mg wyrobów zawierających azbest (stan na
2008 rok) wyliczono szacunkowe koszty realizacji
Programu, przyjmując następujące parametry:
- całkowita ilość wyrobów zawierających
azbest znajdujących się na terenie Gminy
Baćkowice wymagających unieszkodliwienia
wynosi 5 062,3 Mg (ton),

-
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cena demontaŜu, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg wyrobów zawierających azbest
wynosi 1090 zł/Mg (tona)
okres realizacji Programu określono na 23 lata,
w wyniku uwzględnienia w/w parametrów,
koszt usunięcia całkowitej ilości zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest:
w okresie 23 lat wyniesie 3 543 610 zł
5 062,3 x 1090 zł/ Mg = 5 517 907 zł = 5 518 mln zł
- w okresie rocznym wyniesie 239 909 zł

Tabela 1. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie sołectw Gminy Baćkowice w chwili
uchwalenia.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nazwa sołectwa
Oziębłów
Rudniki
Modliborzyce
Piskrzyn
Baranówek
Janczyce
śerniki
Gołoszyce
Olszownica
Nieskurzów Nowy
Nieskurzów Stary
Piórków
Piórków Kolonia
Wszachów
Baćkowice
Razem

Ilość zinwentaryzowanych wyrobów
azbestowych w budynkach
mieszkalnych (w m2)
2 988
4 895
4 791
2 898
2 747
2 727
3 640
4 431
5 514
7 549
7 838
8 008
7 584
7 584
9 176
82 370

Ilość zinwentaryzowanych wyrobów
azbestowych w budynkach
gospodarczych (w m2)
15 149
18 149
24 428
12 423
14 526
13 344
20 665
16 356
26 469
37 007
38 990
49 900
30 310
31 863
28 248
377 839

VI. ZałoŜenia programu
Zrealizowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Baćkowice będzie procesem długofalowym rozłoŜonym w czasie na 23 lata, w związku
z ograniczonymi moŜliwościami finansowymi,
zarówno samorządu jak i beneficjentów Programu.
Wykonanie Programu powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.
Realizacja Programu będzie zgodna z przyjętym celem i przebiegać będzie w następujących obszarach:
1. Utworzenie i aktualizacja wykazów danych o
lokalizacji wyrobów zawierających azbest.
Podstawą dla opracowania Programu była
przeprowadzona w III kwartale 2008 roku inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
i utworzenie bazy danych o ich lokalizacji na
terenie Gminy Baćkowice. Polegała ona na
przeprowadzeniu spisu budynków mieszkalnych, budynków wielorodzinnych i gospodarczych oraz budynków jednostek budŜetowych i obiektów przemysłowych, w których stwierdzono występowanie azbestu.
Uzyskane podczas inwentaryzacji informacje
posłuŜyły utworzeniu bazy danych o nieru-

chomościach, na których występują wyroby
zawierające azbest.
2. Uczestnicy Programu
Niniejszy Program skierowany jest do
wszystkich właścicieli, zarządców lub uŜytkowników budynków - pokrytych dachami
wytworzonymi z wyrbów zawierającymi
azbest, tj. popularnym eternitem - zlokalizowanych na terenie Gminy Baćkowice, zwanych dalej beneficjentami Programu. Przewiduje się, Ŝe zainteresowanie Programem
będzie wzrastać stopniowo z roku na rok, w
zaleŜności od skuteczności prowadzonych
działań informacyjno-popularyzacyjnych dla
mieszkańców w zakresie szkodliwości wyrobów zawierających azbest. Szczegółowe zasady i warunki dla beneficjentów Programu
wyraŜających chęć skorzystania z dofinansowania do demontaŜu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest
stanowi Regulamin dofinansowania demontaŜu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Baćkowice.
3. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących po-
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stępowania z wyrobami zawierającymi
azbest oraz sposoby bezpiecznego ich usuwania i unieszkodliwiania.
W ramach edukacji mieszkańców na stronie
internetowej Gminy Baćkowice utworzona
zostanie zakładka tematyczna, w której na
bieŜąco prezentowane będą:
- akty prawne dotyczące obowiązków postępowania z wyrobami zawierającymi
azbest oraz regulujące sposób bezpiecznego ich usuwania ,
- informacje o zagroŜeniu, jakie niesie za
sobą azbest,
- wzory wniosków na dofinansowanie
demontaŜu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest,
- aktualny wykaz firm posiadających koncesję na demontaŜ wyrobów zawierających
azbest i transport powstałych odpadów.
Ponadto potencjalni uczestnicy Programu
będą informowani o obowiązkach dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobie bezpiecznego ich
usuwania i unieszkodliwiania poprzez:
- ulotki i plakaty o tematyce nawiązującej
do celów i zadań Programu,
- informacje przekazywane na zebraniach
wiejskich oraz przy udziale sołtysów,
- informacje zamieszczone na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
4. Mobilizowanie właścicieli budynków i obiektów przemysłowych do usunięcia wyrobów
zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej. Działanie realizowane będzie poprzez:
- system edukacji w zakresie szkodliwości
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest,
- informowanie o potencjalnych źródłach
uzyskania dotacji, preferencyjnych kredytów i poŜyczek na wymianę pokryć dachowych,
- dofinansowanie kosztów usunięcia azbestu, w tym: załadunku na terenie nieruchomości, transportu i składowania na
składowisku odpadów niebezpiecznych,
- udzielanie wszelkich informacji mieszkańcom na temat realizacji Programu.
5. Pomoc w odbiorze i unieszkodliwianiu odpadów azbestowych z nieruchomości osób
fizycznych, jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych i innych.
Odbiór odpadów zawierających azbest od
przyszłego beneficjenta Programu będzie
następował na wniosek właściciela obiektu,
jego zarządcy lub władającego.
ZłoŜone wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności wpływu do wy-
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sokości kwoty zabezpieczonej w budŜecie
Gminy na dany rok kalendarzowy.
Odbiorem odpadów zawierających azbest
zajmie się uprawniona firma do demontaŜu,
transportu i unieszkodliwiania wyłoniona w
2009 roku w drodze corocznego przetargu w
trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin demontaŜu, transportu i unieszkodliwienia odbioru odpadów z terenu nieruchomości uzgadnia właściciel nieruchomości
z przedstawicielem uprawnionej firmy.
Wszystkie czynności związane z demontaŜem, transportem i unieszkodliwianiem muszą być przeprowadzone zgodnie z przepisami obowiązującego Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 2 kwietnia 2005 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i
usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
Odbiór odpadów zawierających azbest od
właściciela oraz ich przekazanie na składowisko potwierdzony będzie kartą przekazania
odpadu sporządzoną w trzech egzemplarzach: jeden dla właściciela nieruchomości,
drugi dla Gminy Baćkowice, trzeci dla
uprawnionej firmy.
Uprawniona firma rozlicza się za wykonaną
usługę z właścicielem nieruchomości.
Gmina Baćkowice w 25 % dofinansuje koszty:
- demontaŜu i załadunku na terenie nieruchomości odpadów zawierających azbest,
- transportu tych odpadów,
- ich składowania i utylizacji na składowisku.
Pozostałe koszty (wymienione powyŜej)
w wysokości 75 % będą pochodziły ze źródeł
zewnętrznych.
6. Podjęcie działań w kierunku uzyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację
Programu.
Gmina Baćkowice podejmie działania w celu
pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych tj.:
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
- innych.
7. Przeznaczenie środków finansowych z
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
(GFOŚ), zwanego dalej Gminnym Funduszem oraz ze źródeł zewnętrznych.
Zakłada się, Ŝe począwszy od 2010 roku zostanie rozpoczęta realizacja Programu przy pomocy środków finansowych pozyskanych z
Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska.
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Procentowo roczny koszt realizacji Programu w
latach 2009-2032 przedstawia się następująco:
- 50 % tj. 76 895 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach.
- 25 % tj. 38 448 zł - dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opatowie.
- 25 % tj. 38 448 zł - środki z Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska
W I kwartale 2009 roku planowane jest wystąpienie do WFOŚiGW w Kielcach oraz
PFOŚiGW w Opatowie o uzyskanie dotacji
na realizację zadań Programu. Realizacja
Programu będzie moŜliwa po uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach oraz
PFOŚiGW w Opatowie.
W przypadku uzyskania kwoty mniejszej od
wnioskowanej całkowity koszt realizacji zadania (w tym takŜe wkład finansowy z
Gminnego Funduszu) w latach 2008-2032
ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.
8. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z
obiektów uŜyteczności publicznej i innych
będących własnością Gminy Baćkowice.
Gmina Baćkowice usunie wyroby zawierające azbest z obiektów będących własnością
Gminy.
9. Eliminacja moŜliwości powstawania tzw.
„dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest.
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Działanie to będzie realizowane w dwojaki sposób:
- poprzez przeprowadzenie edukacji związanej z postępowaniem z odpadami zawierającymi azbest, będzie systematycznie budowana świadomość społeczeństwa, co
powinno wyeliminować powstawanie
„dzikich” wysypisk tych odpadów,
- bieŜąco przeprowadzamy będzie monitoring występowania „dzikich” wysypisk z
odpadami zawierającymi azbest, a w
przypadku stwierdzenia ich występowania będą one likwidowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
10. BieŜący monitoring realizacji Programu i
okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym i mieszkańcom.
Elementem zarządzania Programem jest jego systematyczne monitorowanie.
W ramach działań monitoringowych określony zostanie stopień zmiany wyrobów
zawierających azbest w okresie corocznym w
kolejnych latach realizacji Programu, tj.:
- ilości utylizowanych w danym roku odpadów zawierających azbest,
- ilości wyrobów azbestowych pozostałych
jeszcze do likwidacji.
Raz do roku Wójt Gminy Baćkowice będzie
przedkładał Radzie Gminy Baćkowice raport
przedstawiający wyniki realizacji Programu.

Wskaźniki monitorowania Programu.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wskaźniki monitoringu
Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest w Mg zlokalizowana na terenie Gminy
Baćkowice przed rozpoczęciem realizacji Programu.
Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest w Mg zlokalizowana na terenie Gminy
Baćkowice w kolejnych latach realizacji Programu
Procentowa ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej
w poprzednim roku realizacji Programu
Nakłady poniesione na usunięcie wyrobów zawierających azbest w skali rocznej
Ilość dzikich wysypisk odpadów zawierających azbest

11. Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu.
Realizacja Programu jest procesem długofalowym w związku z czym zakłada się jego ak-

Jednostka miary
Mg
Mg
%
PLN/rok
szt.

tualizację celem dostosowania do zmieniających się warunków prawnych, finansowych i
moŜliwości realizacyjnych.

VII. Harmonogram realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Baćkowice na lata 2009-2032”.
LP
Nazwa zadania
1. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobie bezpiecznego ich usuwania i unieszkodliwiania.
2. Aktualizacja wykazów danych o lokalizacji wyrobów zawierających azbest.
3. Odbiór odpadów zawierających azbest ZałoŜenie i prowadzenie rejestru wniosków i ich realizaz nieruchomości osób fizycznych, jed- cja zgodnie z zachowaniem kolejności złoŜenia.
nostek budŜetowych i innych.
Pozyskiwanie funduszy na realizację Programu.

Termin realizacji

Przez cały okres realizacji
Programu.
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Ogłaszanie przetargów w celu wyłonienia wykonawcy zadań Programu.
DemontaŜ, transport i unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest.
Monitoring i przedłoŜenie Radzie Gminy Baćkowice wyników realizacji Programu.
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Raz w roku.

VIII. Obowiązujące w Polsce przepisy prawne dotyczące azbestu oraz ochrony przed
jego szkodliwością.
1. Ustawy.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
Wśród wielu przepisów znajduje się zapis
mający zastosowanie w przypadkach występowania azbestu. Art. 30 ust. 3 stanowi: właściwy organ moŜe nałoŜyć, w drodze decyzji,
obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o
którym mowa w ust. 1 tego art. jeŜeli ich realizacja moŜe naruszyć ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub spowodować:
- zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi lub
mienia,
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu
zachowania zabytków,
- pogorszenia
warunków
zdrowotnosanitarnych,
- wprowadzenie, ustalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciąŜliwości dla terenów sąsiednich.
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z
2004r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.)
Ustawa weszła w Ŝycie od 28 września 1997r.
Zakazuje ona wprowadzania na polski obszar
celny azbestu, wyrobów zawierających azbest,
produkcji wyrobów zawierających azbest oraz
obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten
surowiec. Zgodnie z ustawą produkcja płyt
azbestowo-ceramicznych została zakończona we
wszystkich zakładach do 28 września 1998r., a z
dniem 28 marca 1999r. nastąpił zakaz obrotu
tymi płytami. Wyjątek stanowi tylko azbest i
wyroby zawierające azbest dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar
celny spośród wyrobów określonych w załączniku nr. 1 do ustawy. Wykaz tych wyrobów określa
corocznie Minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia.
Wymieniona ustawa praktycznie zamknęła okres
stosowania wyrobów zawierających azbest w
Polsce, pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zuŜytych wyrobów w sposób nie
zagraŜający zdrowiu ludzi i zanieczyszczeniu
środowiska. Ustawa porządkuje równieŜ zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników, którzy mieli kontakt z azbestem.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach
i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84,
z późn. zm.).
Ustawa reguluje - na gruncie prawa europejskiego - problematykę dotyczącą substancji i
preparatów chemicznych, w tym niebezpiecznych. Ustawa określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub
stosowania substancji i preparatów chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie
człowieka lub na środowisko. Zgodnie z ustawą
tworzy się urząd Inspektora do Spraw Substancji
i Preparatów Chemicznych.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach
(Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).
Ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę Ŝycia i
zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie
z zasadą zrównowaŜonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na
środowisko, a takŜe od zysku lub unieszkodliwiania odpadów. W ustawie określone są obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym
odpadów niebezpiecznych. Ustawa reguluje
całokształt spraw administracyjnych, związanych
z postępowaniem przy zbieraniu, transporcie,
odzysku i unieszkodliwianiu, w tym składaniu
odpadów, a takŜe wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących składowisk odpadów. Ustawa wprowadza obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu
krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 lipca
2001 roku o wprowadzeniu ustawy - Prawo
ochrony środowiska ustawy o odpadach oraz
zmianie niektórych ustaw, krajowy plan gospodarki odpadami został przyjęty pod koniec 2001
roku. Art. 10, ust. 4 tej samej ustawy stanowi, Ŝe
wojewódzkie, powiatowe i gminne programy
ochrony środowiska, zawierające plany gospodarki odpadami mają być uchwalone przez odpowiednie organy w następujących terminach:
- programy wojewódzkie - do 30 czerwca 2003
roku - uchwalone przez sejmiki województw,
- programy powiatowe - do 31 grudnia 2003
roku - uchwalane przez rady powiatów,
- programy gminne - do 30 czerwca 2004 roku
- uchwalane przez rady gmin.
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.
150 z późn. zm.)
Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz
warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównowaŜonego rozwoju.
Ustawa zawiera szereg istotnych i waŜnych postanowień dotyczących m.in.:
- państwowego monitoringu środowiska, jako
systemu pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i
rozpowszechniania informacji o środowisku,
- opracowania prognoz oddziaływania na środowisko, w tym gospodarki odpadami, a
takŜe programów wojewódzkich zmierzających do przestrzegania standardów jakości
środowiska,
- ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem,
sposobu postępowania z substancjami stanowiącymi szczególne zagroŜenie dla środowiska,
- kar i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie
zasad i przepisów dotyczących ochrony środowiska,
- konieczności oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany
azbest oraz miejsc, w których on się znajduje.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska ustawy
o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.).
Ustawa reguluje tryb postępowania oraz obowiązki podmiotów określanych ustawą. W art. 54
ustawa odnosi się do odpowiednich zapisów
ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Ustawa
udziela delegacji ministrowi właściwemu do
spraw gospodarki, od określenia w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem
właściwym do spraw środowiska - sposobów i
warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
Ustawa z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.).
Ustawa określa zasady przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz
organy właściwe do sprawowania nadzoru i
kontroli w tych sprawach. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują
przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
(ADR) - Jednolity tekst Umowy ADR (Dz. U.
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Nr 30, poz. 287, z 1999r.) Przepisy umowy ADR
oraz ustawy określają warunki załadunku i wyładunku oraz przewozu towarów niebezpiecznych
na składowisko. Pojazdy powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu do
przewozu materiałów niebezpiecznych wydana
przez upowaŜnioną stację kontroli pojazdów, zaś
kierowcy pojazdów winni być przeszkoleni w
zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
2. Rozporządzenia i zarządzenia.
Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały
budowlane, urządzenia i elementy, wyposaŜenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231). Określa jako niedopuszczalny dodatek azbestu w materiałach budowlanych, z terminem obowiązywania od
1 stycznia 1997r.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa uŜytkowania takich wyrobów (Dz. U.
Nr 216, poz. 1824).
Określa obowiązki pracodawcy zatrudniającego
pracowników przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Pracodawca obowiązany jest stosować środki ochrony pracowników przed szkodliwym działaniem pyłu zawierającego azbest, a
przed przystąpieniem do prac sporządzić ich
szczegółowy plan. Pracownicy zatrudnieni przy
pracach w kontakcie z azbestem, pracownicy i
osoby kierujące takimi pracami powinni być
przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy zgodnie z programem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Przedmiotowe
rozporządzenie jest nowelizowane.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w
sprawie sposobów bezpiecznego uŜytkowania
oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).
Rozporządzenie nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek dokonania przeglądu technicznego wyrobów zawierających azbest zgodnie z załącznikiem nr 1
do rozporządzenia. Jeden egzemplarz „oceny”
naleŜało złoŜyć do terenowego organu nadzoru
budowlanego w terminie do 31 marca 1999r., co
miało na celu dokonanie inwentaryzacji wyrobów wymagających usunięcia w danym rejonie
w określonym przedziale czasowym. Wszystkie
wyroby posiadające gęstość objętościową
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mniejszą niŜ 1000 kg/m3 oraz zuŜyte wyroby o
gęstości większej niŜ 1000 kg/m3 (azbestowocementowe) powinny być usunięte na koszt
właściciela.
W rozporządzeniu określono zasady usuwania
tych wyrobów, sposób pakowania i oznakowania powstałych odpadów zawierających azbest
do przewiezienia na miejsce składowania. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej
przygotowuje nowelizację tego rozporządzenia.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Zamieszcza rodzaje odpadów zawierających
azbest na liście odpadów niebezpiecznych w
wymienionych niŜej grupach i podgrupach i z
przypisanym kodem klasyfikacyjnym:
06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy
06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu
10 11 81* - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła)
10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych
15 01 11* - opakowania z metali zawierające
niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające
azbest
16 02 12* - zuŜyte urządzenia zawierające azbest
17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające
azbest
17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Uwaga: gwiazdka oznacza odpady niebezpieczne
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 260,
poz. 2176 z późn. zm.).
Rozporządzenie zmienia w istoty sposób (obniŜa) stawki opłaty za umieszczenie odpadów zawierających azbest na składowisku. Od 1 stycznia 2003 są to następujące opłaty za 1 tonę odpadów:
06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy 40,70 zł/t
06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu
40,70 zł/t
10 11 81* - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła)
40,70 zł/t
10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji
elementów cementowo-azbestowych
40,70 zł/t
15 01 11* - opakowania z metali zawierające
niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
40,70 zł/t
16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające
azbest
40,70 zł/t
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16 02 12* - zuŜyte urządzenia zawierające azbest
40,70 zł/t
17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające
azbest
16,01 zł/t
17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
16,01 zł/t
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
9 października 2002r. w sprawie sposobu przekładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości
i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagroŜenie dla środowiska
(Dz. U. Nr 175, poz. 1439).
Określa terminy, sposoby przedkładania wojewodzie przez organ władz samorządowych informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
30 października 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób
nie selektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595). W
sposób nie selektywny mogą być składowane
odpady:
Grupy 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest
Grupy 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest
Oznacza to, Ŝe odpady obu grup mogą być składowane wspólnie, na tym samym składowisku
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Natomiast nie wolno tych odpadów mieszać i
składować z innymi odpadami niebezpiecznymi.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn zm.). Określa
najwyŜsze dopuszczalne stęŜenia w środowisku
pracy pyłów zawierających azbest:
a) pyły zawierające azbest chryzotyl - 1,0 mg/m3
włókna respirabilne - 0,2 włókien w cm3
b) pyły zawierające azbest krokidolit - 0,5 mg/m3
włókna respirabilne - 0,2 włókien w cm3
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003r.
Nr 1, poz. 12). Wartość odniesienia dla azbestu
(włókna na m3) wynosi uśredniona 2350 ug/m3 w
ciągu godziny i 250 µg/m3 dla roku kalendarzowego.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
19 grudnia 2002r. w sprawie zakresu i sposobu
stosowania przepisów o przewozie drogowym
towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986).
Przepisy o przewozie drogowym materiałów
niebezpiecznych stosuje się odpowiednio do
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transportu odpadów niebezpiecznych spełniających określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia ich do jednej z klas towarów niebezpiecznych. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych z kraju obowiązują przepisy
zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) Jednolity tekst Umowy ADR (Dz. U. Nr 30, poz.
287, z 1999r.). Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontaŜu
obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne
zawierające azbest zgodnie z ADR zaliczone zostały do klasy 9 - róŜne materiały i przedmioty
niebezpieczne, z czego wynikają określone wymagania przy ich transporcie. Posiadacz wyrobów zawierających azbest, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów, obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności. Zgodnie z
ustawą o odpadach zezwolenia wydaje, w drodze decyzji starosta, właściwy ze względu na
miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza
odpadów. Transportujący odpady niebezpieczne
obowiązany jest do posiadania karty ewidencji
odpadów, dokumentu obrotu odpadami niebezpiecznymi i dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych według wymagań ADR.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie badań i pomiarów czynników dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 21,
poz. 180 z 2003r.). Rozporządzenie wprowadza
obowiązek dokonywania okresowych badań i
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w
miejscu pracy, gdzie występują takie czynniki.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 grudnia 2002r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011
z późn. zm.).
Określa szczegółowe warunki i tryb wydawania
świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewo-
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zu towarów niebezpiecznych, jego wzór i sposób
wypełnienia.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać
poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U.
Nr 61, poz. 549).
Określa m.in. wymagania dotyczące składowania dla odpadów zawierających azbest, wymienionych w katalogu odpadów oznaczonych kodami: 17 06 01*i 17 06 05*.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie ustala obowiązek sporządzania
wymaganego planu równieŜ dla robót prowadzonych z wyrobami zawierającymi azbest.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r.
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania o przemieszczeniu azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w
których był lub jest wykorzystywany azbest
(Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
Rozporządzenie ustala obowiązki właścicieli
wszystkich miejsc, gdzie były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, a takŜe
wprowadza obowiązek inwentaryzacji tych wyrobów oraz corocznej sprawozdawczości.
3. Programy
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowany na terytorium Polski - przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002r.
Określa główne kierunki działania w okresie 30-u
lat, potrzebne środki na realizacje w/w Programu, a takŜe podaje szacunkowe ilości wyrobów
zawierających azbest w całym kraju oraz poszczególnych województwach.
Załącznik Nr 2

Regulamin określający zasady przyznawania dofinansowania do demontaŜu, transportu
i unieszkadliowiania wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie
Gminy Baćkowice
I. Postanowienia ogólne
§ 1.1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, nie będącymi przedsiębiorcami, dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu kosztów
związanych z wymianą lub likwidacją pokryć
dachowych i elewacji zawierających azbest na

budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Baćkowice.
2. Dofinansowanie polega na zwrocie poniesionych kosztów za kompleksową realizację
zadania polegającego na demontaŜu, przetrans-
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portowaniu i unieszkodliwieniu przez składowanie wyrobów zawierających azbest, stosowanych jako pokrycia dachowe lub elewacyjne
obiektu budowlanego.
3. Dofinansowanie na powyŜsze zadanie
przyznaje się tylko raz dla danego obiektu budowlanego.
4. Pomocy udziela się osobom fizycznym,
nie będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155,
poz. 1095 z póź. zm.).
5. Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym mającym tytuł własności do budynku
/działki/ znajdującego się na terenie gminy
Baćkowice, z zastrzeŜeniem Ŝe nieruchomość nie
jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej, składając stosowne oświadczenie wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. W przypadku obiektu, do którego prawo
własności posiada kilka osób, naleŜy dołączyć
zgody wszystkich, pozostałych współwłaścicieli
na realizację zadania.
7. W przypadku posiadania innego tytułu
prawnego niŜ własność, naleŜy dołączyć zgodę
właściciela nieruchomości na wykonywanie prac.
§ 2.1. O dofinansowanie mogą ubiegać się
osoby fizyczne, które przedłoŜyły lub przedłoŜą
w Urzędzie Gminy Baćkowice informację o wyrobach zawierających azbest w miejscu ich wykorzystania, zgodnie z art.. 7 ust. 5 Rozporządze-
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nia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu (Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz.
1876), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu
2. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych które we własnym zakresie dokonały
czynności demontaŜu lub transportu oraz przekazania do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
3. Dofinansowanie nie dotyczy osób, które
zalegają z podatkiem od nieruchomości na rzecz
Gminy Baćkowice.
4. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów
związanych z zakupem i montaŜem nowych pokryć dachowych lub elewacji oraz kosztu uzgodnień i sporządzania dokumentacji technicznej.
5. Dofinansowanie nie dotyczy właścicieli
obiektów uŜyteczności publicznej, przedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni
mieszkaniowych.
6. Dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów azbestowych moŜe być udzielone ze
środków:
1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zasadach
określonych przez zarząd WFOŚiGW oraz w
niniejszym regulaminie.
2. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, na zasadach określonych w rozdz. IV niniejszego regulaminu.

II. Składanie i rozpatrywanie wniosków
§ 3.1. Wzór wniosku o dofinansowanie
kosztów przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 3
do niniejszego regulaminu.
2. Osoby ubiegające się o dofinansowanie
winny złoŜyć stosowny wniosek do Urzędu
Gminy Baćkowice.
3. Do wniosku o dofinansowanie naleŜy
dołączyć oświadczenie wnioskodawcy iŜ obiekty
i grunty, na których znajdują się materiały zawierające azbest nie są wykorzystywane na cele
działalności gospodarczej oraz kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność
budynku/działki.
W przypadku budynku/działki/, do którego tytuł
prawny posiada kilka osób naleŜy dołączyć zgodą współwłaścicieli.

4. Wnioski naleŜy składać w terminie do
31 grudnia roku poprzedzającego dany rok, w
którym planuje się usuwanie wyrobów azbestowych, a w 2009 roku w terminie do 31 marca.
5. W terminie do 31 stycznia danego roku,
a w 2009 roku w terminie do 30 kwietnia Komisja powołana przez Wójta Gminy Baćkowice
dokonuje weryfikacji wniosków pod względem
formalnym i merytorycznym oraz ustala, które
wnioski kwalifikują się do dofinansowania na
podstawie oceny stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających
azbest stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego
regulaminu.
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6. Na podstawie zatwierdzonego protokołu
sporządza się zbiorczy wniosek o dofinansowanie z WFOŚiGW oraz GFOŚiGW.
§ 4.1. Wnioski będą rozpatrywane według
kolejności ich wpływu, do wyczerpania rocznego
limitu środków finansowych określonych w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Kolejność wniosków uwzględniać będzie prowadzony rejestr.
3. Wnioski niezrealizowane w danym roku
z powodu braku środków finansowych będą
mogły być dofinansowane w roku następnym.
4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
§ 5.1. Wnioskodawca ma obowiązek dokonania zgłoszenia do organu budowlanego
robót związanych z demontaŜem azbestu (na 30
dni przed rozpoczęciem robót) i przedłoŜyć kopię
zgłoszenia remontu w tutejszym Urzędzie Gminy
(co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót), co będzie równoznaczne z ustaleniem ostatecznego terminu rozpoczęcia prac.
2. Po ustaleniu terminu o którym mowa w
pkt. 1 Urząd Gminy Baćkowice zleci wykonawcy
wyłonionemu w przetargu wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu.
3. Druki wniosków o przyznanie dofinansowania wydawane będą do pobrania w tutej-
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szym Urzędzie Gminy lub na stronie BIP:
http://backowice.bip.jur.pl
4. Wnioskodawca jest obowiązany do powiadomienia pisemnie Urzędu Gminy o zakończeniu w/w prac oraz do przedłoŜenia w Urzędzie
Gminy:
1. Informacji o wyrobach zawierających azbest,
których wykorzystywanie zostało zakończone
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
niniejszego regulaminu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w
sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. u. Nr 192, poz. 1876).
2. Kopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu
terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem
właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8, ust. 3 rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), zawierającego
dodatkowo informację o łącznej powierzchni
płyt azbestowo-cementowych usuniętych z
obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko.
3. Innych dokumentów wymaganych w umowie
zawartej przez Gminę Baćkowice z WFOŚiGW.

III. Zasady dofinansowania ze środków pochodzących z WFOŚiGW
Gmina Baćkowice w imieniu wnioskodawcy
występuje, o udzielenie dofinansowania do usuwania azbestu, ze środków WFOŚiGW.
§ 6.1. Wielkość dofinansowania ze środków WFOŚiGW moŜe wynieść do 100 % kosztów
kwalifikowanych.
2. Informację o ostatecznej wielkości dofinansowania uzyskanego ze środków WFOŚiGW
Wójt Gminy Baćkowice powiadomi zainteresowane
strony po podpisaniu umowy z WFOŚiGW, określającego zasady udzielonego dofinansowania.
§ 7.1. Prace związane z usunięciem wyrobów azbestowych prowadzone będą przez firmę
wyłonioną przez Gminę Baćkowice zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych.
2. Firma o której mowa w ust. 1 zostanie wyłoniona po podpisaniu umowy z WFOŚiGW, określającej zasady udzielonego dofinansowania.

3. Usuwanie wyrobów zawierających
azbest moŜe być realizowane wyłącznie przez
specjalistyczne firmy, posiadające w tym zakresie odpowiednie uprawnienia.
4. Realizacja usługi będzie odbywać się na
podstawie umowy zawartej przez właściciela
nieruchomości z wykonawcą, według przedłoŜonego przez niego wzoru.
5. Gmina dokona zapłaty naleŜności wykonawcy usługi w wysokości określonej wystawioną
przez niego fakturą, po uprzednim odbiorze prac
przez przedstawiciela Gminy, na podstawie protokołu odbioru. Warunkiem zapłaty jest przedłoŜenie
przez właściciela nieruchomości „Informacji o
wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone” w (zał. nr 5).

Dziennik Urzędowy
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IV. Zasady dofinansowania ze środków pochodzących z GFOŚiGW.
§ 8.1. Dofinansowanie ze środków GFOŚiGW
obejmuje wartość kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia będącą róŜnicą pomiędzy całym
kosztem kwalifikowanym przedsięwzięć a przyznanym dofinansowaniem z WFOŚiGW.

2. Wysokość środków przeznaczonych na
udzielenie dofinansowania określona będzie kaŜdorazowo w planie wydatków GFOŚiGW na dany
rok budŜetowy oraz uzaleŜniona od uzyskanego
dofinansowania przez WFOŚiGW na ten cel.

V. Postanowienia końcowe
§ 9.1. Wójt powołuje Komisję ds. rozpatrywania złoŜonych wniosków.
2. Zadaniem Komisji jest:
a) sprawdzenie zgodności złoŜonych wniosków
z wymaganiami niniejszego regulaminu
b) wnioskowanie do Wójta i Skarbnika Gminy o
wydanie zgody w sprawie przyznania dofinansowania.

§ 10. W kaŜdym roku na dofinansowanie
wymienionych w regulaminie zadań przeznacza
się kwotę, której wysokość ustalona jest w
Uchwale Rady Gminy zatwierdzającej zestawienie przychodów i wydatków na dany rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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UCHWAŁA Nr XXVI/161/08
RADY GMINY BOGORIA
z dnia 27 listopada 2008r.
w sprawie zmiany preliminarza wydatków w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r.
Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) i art. 10 ust. 2 ustawy z
dnia 19 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) Rada
Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się brzmienie Preliminarza
wydatków w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2008 rok stanowiący załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2008 rok uchwalonego uchwałą Nr XVII/92/07 Rady
Gminy w Bogorii z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Preliminarz po zmianach stanowi załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Madej
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/161/08
Rady Gminy Bogoria
z dnia 27 listopada 2008r.

Preliminarz wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok
Lp.

1.

2.

3.

Cel (zadanie)
WdraŜanie programu profilaktycznego łącznie z wyposaŜeniem Świetlic
Szkolnych i Wiejskich, dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego
wykorzystywanego do organizowania zajęć sportowych w ramach
„Szkolnych Programów Profilaktyki”, wspieranie działań profilaktycznych
szkół, poprzez fundowanie nagród w organizowanych konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich i sportowych
Pomoc finansowa w organizowaniu form spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie wakacyjnych obozów wypoczynkowo-terapeutycznych,
pomoc finansowa w organizacji wyjazdów dzieci i młodzieŜy z rodzin patologicznych do teatrów, kin i innych imprez kulturalnych celem pokazania sposobu spędzania wolnego czasu i rozwijania doznań estetycznych.
Wspieranie instytucji i osób fizycznych, które w swej działalności ukierunkowane są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

4.

Cykliczne kontrole punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych (zakup
paliwa dla policji).

5.

Działalność GKPiRPA - diety, zwrot kosztów podróŜy, delegacje oraz
zakup materiałów biurowych i wyposaŜenia.

6.
7.
8.

Pokrycie kosztów badań przeprowadzonych przez biegłych w przedmiocie
uzaleŜnienia od alkoholu - osób kierowanych przez GKPiRPA na leczenie
odwykowe.
DoŜywianie dzieci i młodzieŜy w szkołach z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
Współpraca w zakresie realizacji szkolnych programów przeciwdziałania
narkomanii.

Wydatki w 2008 roku wynoszą 63.771 zł

Kwota
w zł

Dysponent

Termin
realizacji

20.000

Wójt Gminy w Bogorii
na podstawie opinii
GKPiRPA

cały rok

20.000

Wójt Gminy w Bogorii
na podstawie opinii
GKPiRPA

cały rok

Wójt Gminy w Bogorii
i GKPiRPA
Wójt Gminy w Bogorii
2.000
i Przewodniczący
GKPiRPA
Wójt Gminy w Bogorii
12.000
i Przewodniczący
GKPiRPA
500

2.000

Wójt Gminy w Bogorii
i GKPiRPA

Wójt Gminy w Bogorii
i GKPiRPA
Wójt Gminy w Bogorii
5.200
i Przewodniczący
GKPiRPA
2.071

cały rok
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok
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UCHWAŁA Nr XXXVI/199/08
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 17 grudnia 2008r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez
gminę Łagów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18
ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.
Dz. U. Nr 114, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Łagów uchwala,
co następuje:

Lp.
1.
2.

3.

Stanowiska kierownicze
Dyrektor Zespołu Szkół:
Dyrektor szkoły liczącej:
- 0-3 oddziałów
- 4-8 oddziałów
- 9-20 oddziałów
- 21 oddziałów i więcej
Wicedyrektor GZS - sprawujący nadzór nad liczbą oddziałów:
- od 11 do 13
- 14 i więcej
Kierownik
- kierownik świetlicy szkolnej
- kierownik praktycznej nauki zawodu:
od 1 do 3 oddziałów
od 4 do 6 oddziałów
7 i więcej

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach
prowadzonych przez gminę Łagów, obniŜa się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
określonych w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć
stanowiących róŜnicę między obowiązującym
nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a
wymiarem określonym w tabeli:
Obowiązkowy
pensum godzin zajęć
dydaktycznych
w tygodniu
3

Tygodniowa zniŜka
godzin wynosi
15

10
6
4
3

8
12
14
15

9
7

9
11

12

14

15
12
9

3
6
9

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin:
- dla pedagogów szkolnych - 20 godzin tygodniowo

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w stosunku do dyrektorów placówek oświatowych, a dyrektorom wobec pozostałych stanowisk kierowniczych.

§ 3. W przypadku nauczycieli którzy są zatrudnieni w szkole, ale mają przydzielone w planie organizacyjnym godziny w bibliotece szkolnej i godziny zajęć dydaktycznych w szkole, z
kaŜdego przydziału godzin przeliczamy oddzielnie wymiar zatrudnienia dla danego nauczyciela
/ obowiązkowy wymiar w bibliotece - 30 godzin i
w szkole - 18 godzin tygodniowo/

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXIII/178/2001
Rady Gminy Łagów z dnia 10 września 2001r.
regulująca przedmiotową kwestię.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Zwoliński

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA Nr XXV/125/2008
RADY GMINY W SKARśYSKU KOŚCIELNYM
z dnia 18 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy SkarŜysko Kościelne na 2008 rok
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, ze zm. z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z
2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, i art. 184
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ,
ze zm. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i
poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z
2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140,
poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008r. Nr 180, poz.
1112). Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych ogółem o kwotę - 34 554,55 zł,
z tego:
Dział 600 Transport i łączność
20 000,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
20 000,00
§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań
20 000,00
bieŜących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z FOGR)
Dział 801 Oświata i wychowanie
1 441,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
1 221,00
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
1 221,00
Rozdział 80104 Przedszkola
220,00
§ 0920 - Pozostałe odsetki
100,00
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pienięŜnej
60,00
§ 0970 - Wpływy z róŜnych dochodów
60,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
13 113,55
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
13 113,55
§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieŜących jednostek sektora

finansów publicznych (dotacja z PFRON program
„Uczeń na wsi”)
13 113,55
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych ogółem o kwotę - 34 554,55 zł,
z tego:
Dział 600 Transport i łączność
20 000,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 20 000,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych (środki z
dotacji FOGR)
20 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie
1 441,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
1 221,00
§ 4260 - Zakup energii
1 221,00
Rozdział 80104 Przedszkola
220,00
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
220,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
13 113,55
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
13 113,55
§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów (środki
z dotacji PFRON)
12 793,70
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
(środki z dotacji PFRON)
30,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy (środki z dotacji PFRON)
5,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (środki z
dotacji PFRON)
200,00
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (środki z dotacji PFRON)
84,85
§ 3. Zmniejsza się plan dochodów budŜetowych ogółem o kwotę - 19 000,00 zł,
z tego:
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
19 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
19 000,00
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
3 800,00
§ 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieŜących
15 200,00
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§ 4. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych ogółem o kwotę - 19 000,00 zł,
z tego:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
19 000,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność 19 000,00
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
3 800,00
Dział Rozdz
010
01095

§

4210
4300
750
75023
4040
4210
4260
754
75412
3030
4210
4280
4360
756
75647
3030
757
75702
8070
801
80101
3020
4010
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4430
4700
4750
80103
3020
4010
4110
4120
4210
4240
4280
4300
80104
4010
4370
4410
4750
80146
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§ 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieŜących
15 200,00
§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych w 2008r.

Treść
Zmniejszenia Zwiększenia
Rolnictwo i łowiectwo
19 000,00
Pozostała działalność
19 000,00
Zakup materiałów i wyposaŜenia (środki na realizację projektu „Alternatywa
17 517,00
dla nudy”)
Zakup usług pozostałych (środki na realizację projektu „Alternatywa dla nudy”)
1 483,00
Administracja publiczna
4 544,00
7 864,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
4 544,00
7 864,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4 544,00
Zakup materiałów i wyposaŜenia
6 264,00
Zakup energii
1 600,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
5 000,00
Ochotnicze straŜe poŜarne
5 000,00
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
3 200,00
Zakup materiałów i wyposaŜenia
1 000,00
Zakup usług zdrowotnych
700,00
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
500,00
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych
500,00
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
500,00
Obsługa długu publicznego
10 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorzą10 000,00
du terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz
10 000,00
od krajowych poŜyczek i kredytów
Oświata i wychowanie
23 109,00
24 289,00
Szkoły podstawowe
13 649,00
16 486,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 530,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
3 242,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
4 694,00
Składki na Fundusz Pracy
124,00
Wynagrodzenia bezosobowe
100,00
Zakup materiałów i wyposaŜenia
1 615,00
Zakup energii
11 447,00
Zakup usług remontowych
5 487,00
Zakup usług zdrowotnych
507,00
Zakup usług pozostałych
101,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet
74,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
835,00
RóŜne opłaty i składki
134,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
225,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
20,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
2 245,00
7 523,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
515,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
5 760,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 248,00
Składki na Fundusz Pracy
490,00
Zakup materiałów i wyposaŜenia
950,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
600,00
Zakup usług zdrowotnych
15,00
Zakup usług pozostałych
190,00
Przedszkola
280,00
280,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
100,00
PodróŜe słuŜbowe krajowe
80,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
280,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
2 546,00
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4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
Stołówki szkolne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4300 Zakup usług pozostałych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Powiatowe urzędy pracy
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4120 Składki na Fundusz Pracy
Pozostała działalność
4178 Wynagrodzenia bezosobowe (projekt Kapitał Ludzki)
4179 Wynagrodzenia bezosobowe (projekt Kapitał Ludzki)
4308 Zakup usług pozostałych (projekt Kapitał Ludzki)
4309 Zakup usług pozostałych (projekt Kapitał Ludzki)
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4300 Zakup usług pozostałych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia (środki na realizację projektu „Alternatywa
dla nudy”)
Ogółem

§ 6. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/57/2008
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy SkarŜysko
Kościelne na 2008 rok z dnia 31 stycznia 2008r.
pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach 2008-2010”
otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIII/57/2008
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy SkarŜysko
Kościelne na 2008 rok z dnia 31 stycznia 2008r.
pod nazwą „Zadania inwestycyjne roczne w

2 546,00
4 389,00
2 400,00
834,00
105,00
650,00
400,00
11 360,00
100,00

11 360,00
100,00
100,00

100,00
11 260,00
10 954,85
305,15

11 260,00

10 954,85
305,15
3 420,47
3 420,47
441,36
2 979,11

3 420,47
3 420,47

3 420,47
19 000,00
19 000,00
19 000,00
71 433,47

71 433,47

2008r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: P. Wiatr
Załączniki do uchwały Nr XXV/125/2008
Rady Gminy w SkarŜysku Kościelnym
z dnia 18 grudnia 2008r.

Załącznik Nr 1
Limity w wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.

Dział Rozdz.

1

2

3

1.

600

60016

2.

600

60016

3.

600

60016

4.

600

5.

6.

Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
4
Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości SkarŜysko Kościelne - ulica Polna i dojazd do ulicy
Południowej (lata 2008-2010)
Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Kierz Niedźwiedzidroga relacji Kierz Niedźwiedzi Gąsawy Rządowe(lata 2008-2009)

Łączne
wydatki
nakłady
poniesione do
finansowe 31.12.2007r.
5

6

1 000 000

0

800 000

0

Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Majków, ulica Św.
Anny (lata 2008-2010)

1 200 000

0

60016

Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości SkarŜysko Kościelne, ulica Południowa na długości
710 m (lata 2008-2009)

450 000

0

750

75023

Urząd Gminy - informatyzacja
urzędu (lata 2008-2009)

100 000

0

801

80101

Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Grzybowej Górze (lata 20062009)

280 000

20 000

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
rok
dotacje
środki
budŜetowy
dochody
kredyty
i środki
wymienione
2008
własne jst i poŜyczki pochodzące w art. 5 ust. 1
(8+9+10+11)
z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p.
7
8
9
10
11
A.
B.
25 000
25 000
0
C.
D.
A.
B.
25 000
25 000
0
C.
D.
A.
B.
30 000
30 000
0
C.
D.
A.
B.
20 000
20 000
C.
D.
A.
B.
30 000
30 000
C.
D.
A.
B.
5 000
5 000
0
C.
D.

2009r.

2010r.

wydatki do
poniesienia
po
2010 roku

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program

12

13

14

15

12 500 000

475 000

775 000

Urząd Gminy

Urząd Gminy

500 000

670 000

Urząd Gminy

430 000

0

Urząd Gminy

70 000

Urząd Gminy

255 000

Urząd Gminy
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3

4

6

7

8

1 200 000

0

36 000

36 000

9

7.

801

80101

Termomodemizacja
budynków
oświatowych (lata 2008-2010)

8.

801

80101

Budowa Centrum Kulturalno Oświatowego i Sportowego przy
Szkole Podstawowej w Kierzu
Niedźwiedzim (lata 200-2009)

850 000

16 200

50 000

50 000

9.

921

92105

Rewitalizacja Gminy SkarŜysko
Kościelne (2008-2010)

1 400 000

0

15 000

15 000

10.

851

85121

Przebudowa i rozbudowa budynku SPZOZ w SkarŜysku
Kościelnym (lata 2006-2009)

2 500 000

5 551

600 000

600 000

9 780 000

41 751

836 000

836 000

Ogółem

*
A.
B.
C.
D.

Poz. 671 i 672
10
A.
B.
C.
D.
A.
B.
0
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
0
C.
D.
0

11

12
664 000

13

14

15

500 000

Urząd Gminy

783 800

0

0

Urząd Gminy

150 000

1 235 000

Urząd Gminy

1 894 449

0

Urząd Gminy

6 022 249

2 880 000

0

x

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Inne źródła
Inne źródła

Załącznik Nr 2
Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.

Lp. Dział Rozdz.

1

2

Rok
budŜetowy
2008
(7+8+9+10)

Nazwa zadania inwestycyjnego

3

4

6

1.

700

Wykup nieruchomości niezabudowanej w Majkowie dla potrzeb
70005
budowy kanalizacji

2.

750

75022 Zakup komputera przenośnego dla obsługi Rady Gminy

3.

853

85395

4.

900

3000

Zakupy inwestycyjne (komputer wraz z oprogramowaniem,
laptop i inne) do realizacji programu Kapitał Ludzki

90015 Budowa oświetlenia ulicznego

Ogółem

*
A.
B.
C.
D.

17 000

16 772

Planowane wydatki
Jednostka org.
w tym źródła finansowania
realizująca
dotacje
środki
zadanie lub
dochody
kredyty
i środki
wymienione
koordynująca
własne jst i poŜyczki pochodzące w art. 5 ust. 1
program
z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p.
7
8
9
10
11
A
B.
17 000
Urząd Gminy
C.
D.
A.
B.
3 000
Urząd Gminy
C.
D.
A.
2 515,80
B.
14 256,20
GOPS
C.

160 000

160 000

196 772

180 000

D.
A.
B.
C.
D.
0
0

Urząd Gminy
2 515,80

14 256,20

x

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Inne źródła
Inne źródła
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UCHWAŁA Nr XXV/128//08
RADY GMINY SKARśYSKO KOŚCIELNE
z dnia 18 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
oraz wywóz nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz
art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002r Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.

Nr 175, poz. 1457, Nr 172, poz. 1441, z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z
2008 Nr 180, poz. 1111) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jedn. z
2005r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zm. z 2005r.
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Nr 180, poz. 1495, z 2006r. Nr 144, poz. 1042)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

Poz. 672 i 673

-

za pozostałe odpady zbierane w sposób selektywny pojemnik o pojemności 0,11 m3, 0,12 m3 lub worek o
pojemności 120 L - 8,00 zł plus VAT,
- za pojemnik o pojemności 1 m3 40,00 zł plus VAT
2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za opróŜnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości: - 11,00 zł/m3
plus VAT

§ 1. Ustala się górne stawki opłat za
świadczone usługi wywozu i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych i wywozu nieczystości
ciekłych przez przedsiębiorców posiadających
zezwolenie Wójta Gminy SkarŜyska Kościelne na
wykonywanie w/w usług wg zestawienia w następującej wysokości:
1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za wywóz i
unieszkodliwianie odpadów komunalnych:
1/ za wywóz i unieszkodliwianie nie segregowanych odpadów komunalnych
- za pojemnik o pojemności 0.11 m3
lub 0,12 m3 - 11,00 zł plus VAT (podatek od towarów i usług),
- za pojemnik o pojemności 0.24 m3 18,00 zł plus VAT (podatek od towarów i usług),
- za pojemnik o pojemności 1,1 m3 60,00 zł plus VAT
2/ za odpady komunalne:
- zbierane i odbierane w sposób selektywny - bezpłatnie

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy SkarŜysko Kościelne.
§ 3. Uchyla się uchwałę Rady Gminy SkarŜysko Kościelne Nr XIII/54/08 z dnia 31 stycznia
2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat
za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: P. Wiatr
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UCHWAŁA Nr XIX/107/2008
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 22 grudnia 2008r.
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 42, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy dokonuje
zmian w budŜecie gminy na 2008 rok.
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych:
1. w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 - 11 781,00
2. w dziale 756 rozdział 75616 § 0310 - 15 000,00
§ 0320 - 6 000,00
§ 0330 - 1 500,00
3. w dziale 854 rozdział 85495 § 0830 - 837,00
Razem:
35 118,00
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych:
1. w dziale 750 rozdział 75023 § 4110 - 5 000,00
§ 4120 - 2 000,00
§ 4170 - 3 000,00
§ 6060 - 20 000,00

2. w dziale 754 rozdział 75412 § 4010 - 1 000,00
§ 4110 - 500,00
3. w dziale 801 rozdział 80101 § 4010 - 10 318,00
§ 4110 - 2 300,00
4. w dziale 852 rozdział 85212 § 4010 - 1 425,00
§ 4110 - 199,00
§ 4210 - 446,00
5. w dziale 852 rozdział 85219 § 4010
- 27,00
6. w dziale 854 rozdział 85495 § 4210
- 10.000,00
Razem:
56 215,00
§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych:
1. w dziale 801 rozdział 80113 § 4010 - 9 000,00
2. w dziale 852 rozdział 85212 § 4120
- 9,00
§ 4300 - 499,00
§ 4410 - 277,00
§ 4430
- 2,00
§ 4700 - 250,00
§ 4740 - 454,00
§ 4750 - 579,00
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3. w dziale 852 rozdział 85219 § 4740
- 27,00
4. w dziale 852 rozdział 85295 § 3110 - 10 000,00
Razem:
21 097,00

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia.

Przewodniczący Rady Gminy: A. Trojanowski
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UCHWAŁA Nr XIX/127/08
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 22 grudnia 2008r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 póź. 1591 z
późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, póz. 408 z póxn. zm.) Rada
Gminy Słupia uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się przedłoŜony przez Radę
Społeczną Statut Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Zkładu
Opieki Zdrowotnej w Słupi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupi.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi Ŝycie po upływie 14 dni od daty jej
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: A. Trojanowski

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Słupia Nr XV/107/05 z dnia 28 września 2005 roku w
Załącznik do uchwały Nr XIX/127/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 22 grudnia 2008r.

Statut Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupi
Rozdział l
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Słupi zwany dalej „Zakładem” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

§ 2. Zakład uzyskał osobowość prawną z
chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez sąd rejestrowy pod
Nr 0003042.

2. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Słupia.
3. Zakład prowadzi działalność na terenie
Województwa Świętokrzyskiego.
4. Organem załoŜycielskim Zakładu jest
Rada Gminy Słupia.
5. Nadzór nad Zakładem sprawuje Rada
Gminy Słupia oraz w jej imieniu Wójt Gminy
Słupia.

§ 3. Zakład działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach
opieki zdrowotnej /Dz. U. z 1991r. Nr 91 poz.
408 z późniejszymi zmianami/.
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych /Dz. U. z 2004r.
Nr 210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami/.
3. Niniejszego statutu uchwalonego przez Radę
Społeczną Zakładu i zatwierdzonego przez
Radę Gminy Słupia.
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Rozdział II
Cele, zadania i zakres świadczeń zdrowotnych
§ 4. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych słuŜących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej w
odniesieniu do poszczególnych osób, rodzin i
społeczności lokalnych, podejmowanie innych
działań medycznych wynikających z procesu
leczenia lub przepisów odrębnych regulacyjnych
zasad ich wykonywania oraz realizowanie zadań
z zakresu promocji zdrowia.

5. gabinetu zabiegowego
6. udzielania indywidualnych świadczeń w
miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących takich świadczeń
7. świadczeń pielęgniarskich w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego i środowiskowego
8. medycyny szkolnej
9. świadczeń pielęgniarskich w zakresie pielęgniarki
10. usług stomatologicznych.

§ 5. Do podstawowych zadań Zakładu naleŜy prowadzenie działalności profilaktycznej
(poradnictwo, badania lekarskie, oświatę medyczną, diagnostykę i inne działania zapobiegawcze), opieka zdrowotna, opieka pielęgniarska, dokumentowanie i orzekanie o stanie zdrowia, opieka stomatologiczna.

§ 7. Zakład moŜe prowadzić działalność
gospodarczą inną niŜ udzielanie świadczeń
zdrowotnych pod warunkiem, Ŝe nie ograniczy
ona dostępności do świadczeń zdrowotnych.

§ 6. Zakład świadczy usługi zdrowotne w
zakresie:
1. podstawowej opieki zdrowotnej
2. pediatrii
3. szczepień ochronnych
4. punktu pobrań krwi i moczu

§ 8. W wykonaniu zadań Zakład współpracuje z:
1. Innymi zakładami opieki zdrowotnej.
2. Związkami i samorządami zawodowymi
3. Organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami
4. Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwowym Nadzorem Farmaceutycznym i innymi
państwowymi jednostkami organizacyjnymi.

Rozdział III
Zarządzanie Zakładem
§ 9.1. Zakładem kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi
za nie odpowiedzialność.
2)
3. Dyrektor jest przełoŜonym wszystkich
pracowników.
1) Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala Dyrektor w formie załączników
do umów o pracę.

3)
4)
5)

4. Wójt Gminy nawiązuje z Dyrektorem
stosunek pracy na podstawie powołania lub
umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
5. Do obowiązków Dyrektora naleŜy w
szczególności:
1) Przygotowywanie i przedkładanie Radzie
Społecznej Zakładu:
a) projektu statutu lub jego zmian,
b) projektu regulaminu porządkowego i jego zmian,

6)

c) projektów regulaminów wewnętrznych
Zakładu,
d) projektów programu rozwoju i restrukturyzacji Zakładu,
e) zabezpieczenie obsługi Rady Społecznej i
przygotowywanie materiałów pod obrady.
Opracowanie planu finansowo-inwestycyjnego.
BieŜący nadzór nad wykonywaniem zadań
statutowych.
Dokonywanie ocen działalności Zakładu, w
tym dla potrzeb Rady Społecznej.
Zatrudnianie, zwalnianie, ustalanie zasad
wynagrodzenia i ocena pracy podległego
personelu Zakładu.
Zawieranie umów na kontraktowanie świadczeń zdrowotnych.

6. W czasie nieobecności Dyrektora Zakładu zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik Zakładu.
§ 10. Organizację wewnętrzną i zakres działania komórek organizacyjnych Zakładu ustala
Dyrektor w drodze zarządzenia wewnętrznego.
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Rozdział IV
Struktura organizacyjna
1)
2)
3)
4)

§ 11.1. Przychodnia GZOZ:
Gabinet medycyny ogólnej
Gabinet pediatryczny
Gabinet zabiegowy
Punkt szczepień

6) Punkt pobrań krwi i moczu
7) Gabinet
pielęgniarki
środowiskowo-rodzinnej
8) Gabinet stomatologiczny.
Rozdział V
Rada Społeczna Zakładu

§ 12.1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy Słupia
oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.
2. Na wniosek Wójta, Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Gminy Słupia.
3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady
Społecznej, tryb pracy i podejmowanie uchwał
określa regulamin Rady Społecznej Zakładu.
4. W plenarnych posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej oraz przedstawiciele organizacji związkowych.
5. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów medycznych.
§ 13. Rada Społeczna spełnia zadania
określone w art. 46 ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991r. (Dz. U.
Nr 91 poz. 408 z późn. zm.). Zatwierdza sprawozdanie z realizacji rocznego planu finansowego i inwestycyjnego.

§ 14. Od uchwały Rady Społecznej przysługuje Dyrektorowi odwołanie do Rady Gminy.
§ 15.1. W skład Rady Społecznej działającej przy Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Słupi wchodzą:
a) jako przewodniczący - Wójt lub osoba przez
niego wyznaczona
b) jako członek - przedstawiciel Wojewody
c) jako członkowie - przedstawiacie wyłonieni
przez Radę Gminy w liczbie 4 osób.
2. Kadencja Rady Społecznej pokrywa się z
kadencją Rady Gminy.
3. Przewodniczącemu Rady przysługuje
prawo wnioskowania o odwołanie członka Rady
lub powołanie nowego członka.
4. Członkiem Rady Społecznej Zakładu nie
moŜe być jego pracownik.
5. Członkowi Rady Społecznej przysługuje
zwolnienie z wykonania obowiązków w ramach
stosunku pracy na czas uczestniczenia w posiedzeniach Rady Społecznej.
6. Ustępująca Rada Społeczna funkcjonuje
do czasu powołania nowej Rady Społecznej.

Rozdział VI
Gospodarka finansowa Zakładu
§ 16.1. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Słupi prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu na zasadach określonych przez ustawę z dnia 30 sierpnia 1991r. o
zakładach opieki zdrowotnej /Dz, U. Nr 91, poz.
408 z późn. zm/.
2. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości /Dz. U. Nr 121. poz. 591 ze zmianami/.
3. Zakład sporządza roczny bilans i ustala
wynik finansowy działalności.
§ 17.1. Zakład moŜe uzyskiwać środki finansowe z:

1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:
a) Rady Gminy lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.
b) osób objętych ubezpieczeniem innym niŜ
ubezpieczenie zdrowotne.
c) instytucji ubezpieczeniowych.
d) innych zakładów opieki zdrowotnej.
e) zakładów pracy, organizacji społecznych
i innych instytucji oraz innych osób
prawnych.
f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub świadczeniem nie przysługującym w ramach ubezpieczenia.
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2) z darowizn, zapasów i spadków od ofiarności
publicznej, takŜe pochodzenia zagranicznego
po uprzednim wyraŜeniu zgody przez Radę
Gminy Słupia.

gan który utworzył samodzielny zakład opieki
zdrowotnej wydaje zarządzenie lub podejmuje
uchwałę o zmianie formy gospodarki finansowej
zakładu lub o jego likwidacji.

2. Zakład moŜe otrzymywać dotacje z budŜetu Rady Gminy Słupia na:
1) Realizację zadań i programów zdrowotnych
w zakresie zapobiegania chorobom i urazom
lub innych programów zdrowotnych oraz
promocję zdrowia.
2) Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia
kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.
3) Inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu
medycznego.
4) Cele szczególne, przyznawane na podstawie
odrębnych przepisów.

4. Ujemny wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie
moŜe być podstawą do zaprzestania działalności, jeŜeli dalsze istnienie tego Zakładu uzasadnione jest celami i zadaniami, do których realizacji został utworzony, a których nie moŜe przejąć inny Zakład w sposób zapewniający sprawowanie opieki zdrowotnej nad ludnością.

§ 18.1. Zakład decyduje sam o podziale zy-

2. Kontrola i ocena działalności GZOZ
obejmuje w szczególności:
1) realizację zadań statutowych, dostępność i
poziom udzielanych świadczeń,
2) prawidłowość gospodarowania mieniem,
3) gospodarkę finansową Zakładu.

sku.
2. Zakład pokrywa we własnym zakresie
ujemny wynik finansowy.
3. JeŜeli ujemny wynik finansowy nie moŜe być pokryty w sposób określony w pkt 2, or-

§ 19.1. Nadzór nad Gminnym Zakładem
Opieki Zdrowotnej w Słupi sprawuje Rada Gminy w Słupi dokonując kontroli i oceny działalności Zakładu.

Rozdział VII
Majątek Zakładu
§ 20.1. Zakład gospodaruje samodzielnie
przekazywanymi w nieodpłatne uŜytkowanie
nieruchomościami i majątkiem komunalnym
oraz majątkiem własnym /otrzymanym i zakupionym/.

2. Fundusz załoŜycielski Zakładu stanowi
wartość wydzielonej zakładowi część mienia
komunalnego, określonego i ustalonego przez
Radę Gminy na podstawie bilansu sporządzonego na dzień rejestracji w Sądzie rejestrowym.

2. Zakład moŜe zbyć, wydzierŜawić, wynająć lub wnieść majątek po uzyskaniu zgody Rady
Gminy Słupia.

3. Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu załoŜycielskiego.

3. Podstawą gospodarki Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupi jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zakładu,

4. Fundusz załoŜycielski Zakładu zwiększa
się o:
a) zyski bilansowe
b) amortyzację majątku trwałego
c) dotacje budŜetowe
d) kwoty zwiększenia wartości majątku trwałego będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku.

§ 21.1. Wartość majątku Zakładu określają:
a) fundusz załoŜycielski Zakładu
b) fundusz Zakładu

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 22.1. W sprawach nie uregulowanych
niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej i ustawy Kodeksu Pracy oraz
obowiązujące inne przepisy prawa.

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonane
uchwałą Rady Społecznej zatwierdzoną przez
Radę Gminy Słupia.
3. Niniejszy Statut wchodzi w Ŝycie po
upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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UCHWAŁA Nr 156/2008
RADY GMINY W ZAGNAŃSKU
z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budŜetu gminy, których nie zrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm) oraz art. 191 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.)
Rada Gminy w Zagnańsku uchwala co następuje:

§ 2. Środki finansowe określone w załączniku Nr 1 i 2 pozostaną na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego.

§ 1.1. Ustala się wykaz wydatków budŜetowych, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Ustala się plan finansowy wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w załączniku Nr 1 i 2 ustala się na
dzień 31 grudnia 2009 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy: J. Ślewa
Załączniki do uchwały Nr 156/2008
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 29 grudnia 2008r.

Załącznik Nr 1
Wykaz wydatków budŜetu gminy, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budŜetowego.
1. Modernizacja drogi i budowa chodnika w
msc. Gruszka - 200 000,00 zł
2. Projekty organizacji ruchu na drogach gminnych - 20 496,00 zł
3. Wykonanie prac remontowo zabezpieczających kompleksu ruin wielkiego pieca hutniczego w Samsonowie - 11 834,13 zł.

4. Nadzór inwestorski nad Wykonanie prac
remontowo zabezpieczających kompleksu
ruin wielkiego pieca hutniczego w Samsonowie - 236,68 zł.

Załącznik Nr 2
Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008.
Dział
1
600

Rozdział
2

§
3

60014
6620
60016
4300
921
92120
4170
4340

Nazwa
4
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Drogi publiczne gminne
Zakup usług pozostałych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w uŜytkowaniu jednostek budŜetowych
Ogółem:

Kwota
5
220 496,00
200 000,00
200 000,00
20 496,00
20 496,00
12 070,81
12 070,81
236,68
11 834,13
232 566,81
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UCHWAŁA Nr 157/2008
RADY GMINY W ZAGNAŃSKU
z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1,
2, 3, 4, 5, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku

Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy Zagnańsk uchwała co następuje:
§ 1.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budŜetu gminy na 2008 rok w/g niŜej podanego zestawienia:

Dział

Rozdz

§

Nazwa

1
010

2

3

4
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastr. wodociąg. i sanit. wsi
Środki na dofinan. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorz.
województw, pozyskane z innych źródeł
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruch.
Pozostałe odsetki
Wpływy z róŜnych dochodów
Administracja publiczna
Urzędy gmin
Wpływy z usług
Pozostała działalność
Wpływy z róŜnych dochodów
Dochody od os. prawn., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad.
osobow. prawn. oraz wyd. związ. z ich pobor.
Wpł. z podat. rolnego, podat. leśnego, podat. od czynn. cywilnopr.
podatków i opł. lok. od os. pr. i innych jedn. organ.
Wpływy z róŜnych opłat
Wpł. z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spad. i darow. pod. od
czynn. cywiln. oraz pod. i opłat lokal. od os. fiz.
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynn. cywilnoprawnych
Wpływy z róŜnych opłat
Ods. od nieterm. wpłat z tyt. pod. i opłat
Wpływy z innych opłat. stanowiących dochody j.s.t. na podstawie
ustaw
Wpł. z innych lokaln. opłat pobier. przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw
RóŜne rozliczenia
RóŜne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Oświata i wychowanie
Przedszkola
Wpływy z róŜnych opłat
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Dot. otrz. z fund. cel. na realizację zadań bieŜ. jedn. sekt. finan. publicz.
Oczyszczanie miast i wsi
Dot. otrz. z fund. cel. na realizację zadań bieŜ. jedn. sekt. finan. publicz.
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jedn.
organizacyjn.
Wpł. i wydatki związane z gromadz. środków z opłat produktowych
Wpływy z opłaty produktowej
Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność
Wpływy z usług
Ogółem

01010
6290
700
70005
0920
0970
750
75023
0830
75095
0970
756
75615
0690
75616
0310
0340
0360
0500
0690
0910
75618
0490
758
75814
0920
801
80104
0690
900
90002
2440
90003
2440
90015
0580
90020
0400
926
92695
0830

Dochody
zwiększ.
5
150,00
150,00
50,00
100,00
130 900,00

Dochody
zmniejszeń.
6
473 900,00
473 900,00
473 900,00
1 800,00
300,00
300,00
1 500,00
1 500,00
-

200,00

-

200,00
103 700,00

-

20 000,00
20 000,00
12 000,00
50 000,00
700,00
1 000,00
27 000,00

-

27 000,00

-

130 000,00
130 000,00
130 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
34 522,00
20 870,00
20 870,00
13 300,00
13 300,00
352,00
352,00

6 000,00
-

298 572,00

6 000,00
6 000,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
489 200,00
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2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetu gminy na 2008 rok w/g niŜej podanego zestawienia:
Dz.

Rozdz.

§

1
010

2

3

01010
6050
4580
4610
750
75023
4010
801
80101
4010
80110
4010
80146
4300
900
90002
4300
90003
4210

Nazwa
4
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastr. wodociąg. i sanitacyjna wsi
Wydatki inwest. jednostek budŜetow.
Pozostałe odsetki
Koszty postęp. sądowego i prokurator.
Administracja publiczna
Urzędy gmin
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Gimnazja
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dokształcanie i doskonalenie naucz.
Zakup usług pozostałych
Gospod. komunalna i ochr. środow.
Gospodarka odpadami
Zakup usług pozostałych
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Ogółem

§ 2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2008-2010” do Uchwały Nr 2/2008 Rady Gminy
w Zagnańsku z dnia 31 stycznia 2008 roku
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1.
§ 3. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne
roczne w 2008r” do Uchwały Nr 2/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 31 stycznia 2008 roku
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r.” do Uchwały Nr 2/2008
Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 31 stycznia
2008 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Załącznik Nr 8 „Plan przychodów i
wydatków zakładów budŜetowych, gospodarstw
pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008r.” do Uchwały
Nr 2/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia
31 stycznia 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4.

Wydatki
zwiększen.
5
194 560,00
194 560,00
109 580,00
69 980,00
15 000,00
12 500,00
12 500,00
12 500,00
18 200,00
8 000,00
8 000,00
10 200,00
10 200,00
50 950,00
37 650,00
37 650,00
13 300,00
13 300,00
276 210,00

Wydatki
zmniejszen.
6
473 900,00
473 900,00
473 900,00
12 540,00
12 540,00
12 540,00
486 440,00

§ 7. W uchwale Nr 2/2008 Rady Gminy w
Zagnańsku z dnia 31 stycznia 2008 roku zmienia
się treść § 3 który otrzymuje następujące
brzmienie:
1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości
3 506 890,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie
-x
2) poŜyczek w kwocie
-x
3) nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych w
kwocie
- 1 658 703,00 zł,
4) wolnych środków, jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym
budŜetu gminy wynikającej z rozliczenia
kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych
- 1 848 187,00 zł
2. Przychody budŜetu w wysokości 4 351
990,00 zł, rozchody w wysokości 845 100,00
zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodnicząca Rady Gminy: J. Ślewa
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Załączniki do uchwały Nr 157/2008
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 29 grudnia 2008r.

Załącznik Nr 1
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010
w złotych
Lp.

Dział

1

2

3

1

010

01010

2

010

01010

3

010

01010

4

600

60016

5

600

60016

6

801

80101

7

900

90015

8

900

90095

A.
B.
C.
D.
*

Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Rozdz.

Łączne
nakłady
finansowe

wydatki
poniesione
do
31.12.2007r.

4
5
6
Projekt i budowa wodociągu wraz z
przyłączami w msc. Kajetanów
46 100,00
20 000,00
(2007-2008)
Opracowanie dokumentacji sieci
429 386,00
56 706,00
kanalizacji sanitarnej (2007-2008)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w msc. Samsonów Janaszów (2005- 3 286 005,00 3 257 605,00
2008)
Projektowanie dróg (2006-2008)
330 791,00
58 591,00
Budowa wiat przystankowych (200734 818,00
14 818,00
2008)
Opracowanie projektu technicznego
i modernizacja SP nr 2 w Zagnań317 080,00
0,00
sku (2008-2009)
Budowa oświetlenia drogowego
311 756,00
76 756,00
(2007-2008)
Projekt i budowa zbiornika wodnego w
16 445,00
6 445,00
Szałasie (2007-2010)
Ogółem
4 772 381,00 3 490 921,00

rok
budŜetowy
2008
(8+9+10+11)
7

Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
dotacje
środki
dochody
kredyty
i środki
wymienione
własne
i poŜyczki pochodzące w art. 5 ust. 1
jst
z innych źr* pkt 2 i 3 u.f.p.
8
9
10
11

26 100,00

-

-

372 680,00

372 680,00

-

28 400,00

28 400,00

-

272 200,00

272 200,00

-

20 000,00

20 000,00

17 080,00

17 080,00

-

235 000,00

235 000,00

-

10 000,00

10 000,00

981 460,00

955 360,00

2009r.

2010r.

wydatki do
poniesienia
po 2010
roku

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program

12

13

-

-

-

-

Urząd Gminy

-

-

-

-

-

Urząd Gminy

-

-

-

-

-

Urząd Gminy

-

-

-

-

-

Urząd Gminy

26 100,00

13

Urząd Gminy
-

0,00

-

300 000,00

-

-

Urząd Gminy

-

Urząd Gminy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300 000,00

26 100,00

Urząd Gminy
0,00

Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Inne źródła
Inne źródła
róznica między wydatkami majątkowymi w załączniku o wydatkach - nr 2 - a załącznikami o wysokościach wydatków na
inwestycje wieloletnie i roczne wynika z ujęcia w budŜecie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań kanalizacyjnych
i wodociągowych realizowanych przez ZGGŚ w Bodzentynie oraz dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w SZOZ Zagnańsk
ujętych w paragrafach 6659 i 6220 oraz dotacji na modernizacji dróg ujętych w paragrafie 6620 i 6630

Załącznik Nr 2
Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.
w złotych
Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

4
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w msc. Kaniów
Południe
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w msc. Samsonów Janaszów
Budowa wodociągu w msc. Samsonów Dudków
Budowa wodociągu w msc. Zabłocie
Budowa oczyszczalni w Barcza
Budowa chodnika w msc. Samsonów
Budowa chodnika w msc. Belno
Budowa drogi dojazdowej, parkingu przy szkole w
Samsonowie
Budowa parkingu przy drodze w Samsonowie Piechotne
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
msc. Zachełmie
Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne
Zakup komputerów
Zakup przyczepy towarowej
Zakup wyposaŜenia stołówki szkolnej w ZSPPiG w
Samsonowie
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarko-kserokopiarka)
Zakup sprzętu komputerowo-multimedialnego
Zakup sprzętu komputerowego

1

2

3

1

010

01010

2

010

01010

3
4
5
6
7

010
010
010
600
600

01010
01010
01010
60013
60014

8

600

60016

9

600

60016

10

600

60016

11
12
13

700
750
750

70005
75023
75023

14

801

80101

15

852

85212

16
853
17
926
Ogółem

85395
92695

*
A.
B.
C.
D.

rok
budŜetowy
2008
(7+8+9+10)
6

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
dotacje
środki
dochody
i środki
wymienione
kredyty
własne
pochodzące
w art. 5 ust. 1
i poŜyczki
jst
z innych źr.*
pkt 2 i 3 u.f.p.
7
8
9
10

11

154 500,00

143 500,00

C.

627 000,00

602 300,00

C.

24 700,00

Urząd Gminy

35 000,00
35 000,00
109 580,00
4 500,00
10 000,00

109 580,00
4 500,00
10 000,00

B.
B.

35 000,00
35 000,00

Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy

10 000,00

10 000,00

Urząd Gminy

30 000,00

30 000,00

Urząd Gminy

60 000,00

40 000,00

214 000,00
15 000,00
3 500,00

214 000,00
15 000,00
3 500,00

8 000,00

8 000,00

5 000,00

B.

-

31 300,00
5 600,00
5 600,00
1 357 980,00 1 195 980,00

0,00

11 000,00

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program

Urząd Gminy

20 000,00

A.

5 000,00

D.

4 695,00
135 395,00

Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
ZSPPiG
w Samsonowie
GOPS
w Zagnańsku
26 605,00
Urząd Gminy
GOKSiR
26 605,00
x

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Inne źródła
Inne źródła
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Załącznik Nr 3
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r.
w złotych
Dział
1
010
750
751
751
852
852
852
852

Rozdział
2
01095
75011
75101
75109
85212
85212
85213
85214
Ogółem

§
3
2010
2010
2010
2010
2010
6310
2010
2010

Dotacje
ogółem
4
7 073,00
69 710,00
1 865,00
4 210,00
2 947 530,00
5 000,00
20 586,00
251 519,00
3 307 493,00

Wydatki
ogółem

Wydatki
bieŜące

5

wynagrodzenia

6

7 073,00
69 710,00
1 865,00
4 210,00
2 947 530,00
5 000,00
20 586,00
251 519,00
3 307 493,00

7 073,00
69 710,00
1 865,00
4 210,00
2 947 530,00
20 586,00
251 519,00
3 302 493,00

7
52 500,00
600,00
677,00
64 897,00
118 674,00

z tego:
w tym:
pochodne od
wynagrodzeń
8
10 160,00
118,00
100,00
45 404,00
20 586,00
76 368,00

Wydatki
majątkowe

dotacje
9
-

10
5 000,00
5 000,00

Załącznik Nr 4
Plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008r.
w złotych
Lp.

Wyszczególnienie

Dział

1
l.
II.
III.

2
Zakłady budŜetowe
Gospodarstwa pomocnicze
Rachunki dochodów własnych
w tym:
Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola
w Zagnańsku
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku
Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie
Szkoła Podstawowa w Belnie
Szkoła Podstawowa w Szałasie
Szkoła Podstawowa w Zachełmiu
Szkoła Podstawowa w Umrze
Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola
w Tumlinie
Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola
w Samsonowie
Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola
w Zagnańsku
Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola
w Tumlinie
Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola
w Samsonowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Ogółem

3
-

Stan środków
obrotowych na
początek roku
4
-

Przychody*
w tym: dotacja
ogółem
z budŜetu
5
6
-

Wydatki
w tym: wpłata
ogółem
do budŜetu
7
8
-

Stan środków
obrotowych na
koniec roku
9
_
-

801

6 393,65

29 500,00

x

35 893,65

-

-

801
801
801
801
801
801

3 844,10
1 737,57
0,00
0,00
363,43
0,00

38 000,00
30 000,00
13 150,00
14 000,00
6 000,00
4 500,00

x
x
x
x
x
x

41 844,10
31 737,57
13 150,00
14 000,00
6 363,43
4 500,00

-

-

801

5 400,00

19 000,00

x

24 400,00

-

-

801

979,84

26 000,00

x

26 979,84

-

-

854

17 311,32

90 000,00

x

107 311,32

-

-

854

2 891,56

70 500,00

x

73 391,56

-

-

854

0,00

61 200,00

x

61 200,00

-

-

852
926

2 523,67
830,74
42 275,88

3 000,00
13 000,00
417 850,00

x
x
x

5 523,67
13 830,74
460 125,88

-

-

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 5
Przychody i rozchody budŜetu w 2008r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
5a.
5b.

Treść
2
Przychody ogółem:

Klasyfikacja
§
3

Kredyty
§ 952
PoŜyczki
§ 952
PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE
§ 903
Spłaty poŜyczek udzielonych
§ 951
Prywatyzacja majątku jst
§ 941 do 9441)
Prywatyzacja pośrednia
§ 941
Prywatyzacja bezpośrednia
§ 942
Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz
5c.
§ 943
spółek z udziałem Skarbu Państwa
5d. Pozostałe przychody z prywatyzacji
§ 944

Kwota
2008r.
4
4 351 990,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 45
1
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1)
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2

3
§ 957
§ 911
§ 931
§ 955
§ 994

NadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych
Obligacje
Inne papiery wartościowe
Inne źródła (wolne środki)
Przelewy z rachunku lokat
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty poŜyczek
Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budŜetu UE
Udzielone poŜyczki
Lokaty
Wykup papierów wartościowych
Wykup obligacji
Rozchody z tytułu innych rozliczeń

4
1 658 703,00

2 693 287,00
845 100,00

§ 992
§ 992

845 100,00

§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 971
§ 995

w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w kaŜdym z występujących paragrafów
przychodów osobno
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UCHWAŁA Nr 161/2008
RADY GMINY ZAGNAŃSK
z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie nadania imienia: Zespołowi Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie
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.), art. 60 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z
2004r. Nr 256, poz. 2572 - z późn. zm.) oraz § 7
statutu Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie nadanego Uchwałą
Nr 6/2006/2007 Rady Pedagogicznej w Tumlinie w
dniu 22 czerwca 2007r. uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się Zespołowi Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie
imię „Janusza Korczaka”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 - dni od jej
ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Gminy: J. Ślewa

678
ZARZĄDZENIE Nr 9/09
STAROSTY KIELECKIEGO
z dnia 19 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca
w domu pomocy społecznej w 2009r.
Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art. 60 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 2008r. Nr 115
poz. 728 z późniejszymi zmianami), zarządzam,
co następuje:
§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt
utrzymania mieszkańca w 2009 roku dla:

1/ Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
gm. Chmielnik przeznaczonego dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w
wysokości 1.985,00 zł.
2/ Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku gm.
Sitkówka-Nowiny przeznaczonego dla dzieci
i młodzieŜy niepełnosprawnych intelektualnie w wysokości 2.400,29 zł.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 45
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3/ Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie
przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych w wysokości 2.224,00 zł.
4/ Domu Pomocy Społecznej w Krajnie gm.
Górno przeznaczonego dla osób przewlekle
somatycznie chorych w wysokości 1.813,25 zł.

Poz. 678, 679 i 681

§ 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu,
w którym zostało opublikowane.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się
dyrektorom domów pomocy społecznej Powiatu
Kieleckiego.

Starosta: Z. Janus

679
ZARZĄDZENIE Nr 7/2009
STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO
z dnia 16 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca
w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie
Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 60 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. nr 115, poz. 728)
zarządzam co następuje:

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się
Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu,
w którym zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. Ustala się w 2009 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu
Pomocy Społecznej w Pińczowie przy ul. Wesołej 5 w wysokości 2.600,00 zł. /słownie dwa tysiące sześćset zł/.

Starosta: A. Kozera
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ZARZĄDZENIE Nr 50/2009
PREZYDENTA MIASTA KIELCE
z dnia 16 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca
w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2009 roku
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2, ust. 3
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:
§ 1. Ustala się w 2009 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w niŜej
wymienionych domach pomocy społecznej na
terenie miasta Kielce:
1. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II,
ul. Jagiellońska 76 - kwota
2.764,00
2. Dom Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76 - kwota
2.489,00
3. Dom Pomocy Społecznej, ul. Sobieskiego 30
- kwota
2.673,63

4. Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny
Malskiej, ul. Tarnowska 10 - kwota 2.613,90
5. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. śeromskiego 4/6 - kwota 2.568,32
6. Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku
Niewidomych, ul. Złota 7 - kwota
2.564,00
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się
Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu,
w którym zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Prezydent Miasta: W. Lubawski
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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. 426 w godzinach pracy Urzędu
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