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UCHWAŁA NR XXVI/157/09
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy Radoszyce na rok 2009
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001r., z 2002r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113,
poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U.
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz.
1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Dz. U.
Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457,
z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181,
poz. 1337, z 2007r. Nr Dz. U. Nr 48, poz. 327,
Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223,
poz. 1458, z 2009r. Dz. U. Nr 52, poz. 420) oraz
art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249,
poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006r.
Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708,
Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187,

poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832; z 2007r.
Dz. U. Nr 82, poz. 560, Dz. U. Nr 88, poz. 587,
Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U. Nr 140, poz. 984,
z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Dz. U. Nr 209,
poz. 1317, Dz. U. Nr 216, poz. 1370, Dz. U. Nr 227,
poz. 1505, z 2009r. Dz. U. Nr 62, poz. 504, Dz. U.
Nr 72, poz. 619, Dz. U. Nr 79, poz. 666) Rada Gminy
Radoszyce uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów w dziale
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę
213 989 zł
w tym:
w rozdziale 85415 § 2030
- 213 989 zł
(Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1133/09 z dnia 7 października 2009r. - środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym).
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§ 2. Zwiększa się plan wydatków w dziale
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę
213 989 zł
w tym:
w rozdziale 85415 § 3240
- 213 989 zł
§ 3. Zmniejsza się plan dochodów dziale
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 270 zł
w tym:
w rozdziale 75113 § 2010
- 270 zł
(Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Kielcach Nr 25/2009 z dnia 1 października 2009r. - zmniejszenia dokonano w
związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji
przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego).
§ 4. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 751
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
o kwotę 270 zł
w tym:
w rozdziale 75113 § 3030
- 270 zł
§ 5. Zwiększa się plan dochodów w dziale
758 - RóŜne rozliczenia o kwotę 35 000 zł
w tym:
w rozdziale 75814 § 0920
- 35 000 zł
(Zrealizowane dochody z tytułu odsetek od lokat
wolnych środków).
§ 6. Zwiększa się plan wydatków w dziale 600
- Transport i łączność o kwotę 35 000 zł
w tym:
w rozdziale 60016 § 4210
- 10 000 zł
w rozdziale 60016 § 4300
- 25 000 zł
§ 7. Zwiększa się plan dochodów w dziale
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem o kwotę 99 669 zł
w tym:
w rozdziale 75615 § 2680
- 11 559 zł
w rozdziale 75616 § 0310
- 60 000 zł
w rozdziale 75616 § 0320
- 21 441 zł
w rozdziale 75616 § 0430
- 6 669 zł
(Zrealizowane dochody z tytułu podatków rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych, opłaty targowej oraz rekompensaty z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości zakładu pracy
chronionej).
§ 8. Zwiększa się plan wydatków o kwotę
99 669 zł
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w tym w działach:
w dziale 750 rozdziale 75023 § 4010
w dziale 750 rozdziale 75023 § 4110
w dziale 750 rozdziale 75023 § 4120
w dziale 756 rozdziale 75647 § 4100
w dziale 852 rozdziale 85202 § 3110
w dziale 754 rozdziale 75404 § 3000
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- 46 000 zł
- 20 000 zł
- 4 000 zł
- 4 669 zł
- 23 000 zł
- 2 000 zł

§ 9. Zwiększa się plan dochodów w dziale
852 - Pomoc społeczna o kwotę 36 239 zł
w tym:
w rozdziale 85295 § 2023
- 36 239 zł
(Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1142/09 z dnia 16 października 2009r. - środki przeznaczone na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach PPWOW).
§ 10. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 36 239 zł
w tym:
w rozdziale 85295 § 2023
- 36 239 zł
(Środki wprowadzone Uchwałą Nr XXII/133/09
Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 marca 2009r.
na podstawie porozumienia o współpracy przy
realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Gminą
Radoszyce a Województwem Świętokrzyskim).
§ 11. Zwiększa się plan dochodów w dziale
852 - Pomoc społeczna o kwotę 135 881 zł
w tym:
w rozdziale 85212 § 2010
- 135 881 zł
(Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1148/09 z dnia 21 października 2009r. - środki przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz
świadczeń z funduszu alimentacyjnego).
§ 12. Zwiększa się plan wydatków w dziale 852
- Pomoc społeczna o kwotę 135 881 zł
w tym:
w rozdziale 85212 § 3110
- 135 881 zł
§ 13. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 10 510 zł
w tym:
w rozdziale 85214 § 2010
- 510 zł
w rozdziale 85214 § 2030
- 10 000 zł
(Decyzje Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1152/09 z dnia 22 października 2009r. i Nr FN.I.3011.1151/09 z dnia 22 października 2009r. - zmniejszenia dotacji dokonano na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach).
§ 14. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 10 510 zł
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w tym:
w rozdziale 85214 § 3110
w rozdziale 85214 § 3110
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- 510 zł
- 10 000 zł

§ 15. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4 005 zł
w tym:
w rozdziale 85213 § 2030
- 4 005 zł
(Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1156/09 z dnia 26 października 2009r. - zmniejszenia dotacji dokonano na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach).
§ 16. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4 005 zł
w rym:
w rozdziale 85213 § 4130
- 4 005 zł
§ 17. Zwiększa się plan dochodów w dziale 852
- Pomoc społeczna o kwotę 5 048 zł
w tym:
w rozdziale 85213 § 2010
- 5 048 zł
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(Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1156/09 z dnia 26 października 2009r. - środki
przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne).
§ 18. Zwiększa się plan wydatków w dziale
852 - Pomoc społeczna o kwotę 5 048 zł
w tym:
w rozdziale 85213 § 4130
- 5 048 zł
§ 19. Dokonuje się przeniesień dochodów
zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 20. Dokonuje się przeniesień wydatków
zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 21. Załączniki Nr 5, Nr 7 do uchwały
otrzymują nowe brzmienie.
§ 22. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Cieślak
Załączniki do uchwały Nr XXVI/157/09
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 października 2009r.

Załącznik Nr 1
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Województwa Świętokrzyskiego Nr 516
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Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/115/08
Rada Gminy Radoszyce
z dnia 17 grudnia 2008r.
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Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XX/115/08
Rada Gminy Radoszyce
z dnia 17 grudnia 2008r.
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UCHWAŁA NR XXVI/158/09
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów uŜyteczności publicznej:
stadionu gminnego przy ul. Krakowskiej 103, gminnej hali sportowej przy ul. śeromskiego 27
i boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy ul. śeromskiego 27 w Radoszycach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 - ze zm.) Rada Gminy Radoszyce uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się regulaminy korzystania
z gminnych obiektów uŜyteczności publicznej:
1. Stadionu gminnego przy ul. Krakowskiej 103 w Radoszycach - załącznik Nr 1,
2. Gminnej hali sportowej przy ul. śeromskiego 27 w Radoszycach - załącznik Nr 2,
3. Boiska sportowego z nawierzchnią ze
sztucznej trawy przy ul. śeromskiego 27 w Radoszycach - załącznik Nr 3 do uchwały.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu korzystania
z Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Radoszycach.
2. Traci moc uchwała Nr XXIX/149/05 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 lutego 2005 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/136/04 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu korzystania z Hali
Sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Radoszycach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radoszyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Cieślak

§ 2.1. Traci moc Uchwała Nr XXVI/136/04
Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 grudnia 2004 r.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVI/158/09
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 października 2009 r.

Regulamin
stadionu gminnego
§ 1. Regulamin stadionu gminnego, zwany
dalej „regulaminem”, określa zasady korzystania z boisk, urządzeń i pomieszczeń stadionu
gminnego, połoŜonego w Radoszycach przy ul. Krakowskiej 103, zwanego dalej „stadionem” i obowiązuje na całym jego terenie.
§ 2.1. Stadion stanowi własność komunalną Gminy Radoszyce.
2. Stadion jest administrowany przez Urząd
Gminy w Radoszycach.
3. Stadion jest obiektem uŜyteczności publicznej i słuŜy celom upowszechniania kultury
fizycznej w zakresie dyscyplin sportowych, do
których jest przygotowany i wyposaŜony.

4. Stadion moŜe równieŜ słuŜyć innym celom, w tym do odbywania imprez rekreacyjnych
i innych, po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Radoszyce z zastrzeŜeniem § 4 ust. 3.
§ 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest
mowa bez bliŜszego określenia o:
1) zajęciach i imprezach - naleŜy przez to rozumieć zajęcia sportowe, rozgrywki sportowe,
mecze, imprezy rekreacyjno-sportowe oraz
inne imprezy, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4,
2) organizatorze zajęć lub imprezy - naleŜy
przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą zajęcia
lub imprezę, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4.
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3) administratorze stadionu - naleŜy przez to
rozumieć Wójta Gminy Radoszyce bądź
upowaŜniony przez niego podmiot lub osobę.
§ 4.1. Stadion jest powszechnie dostępny,
z zastrzeŜeniem ust. 2-4 i § 5.
2. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia szkolne oraz inne imprezy rekreacyjno-sportowe odbywają się wg wcześniej
ustalonego przez administratora stadionu harmonogramu tygodniowego/miesięcznego.
3. Udostępnienie stadionu lub jego części
organizatorowi zajęć lub imprezy następuje na
podstawie umowy zawartej przez organizatora
z administratorem stadionu.
4. Administrator stadionu nie ponosi odpowiedzialności za nie przygotowanie stadionu
lub brak dostępu do stadionu, w przypadku nie
zgłoszenia terminu lub nie uzgodnionej z administratorem zmiany terminu,
5. Korzystanie ze stadionu jest bezpłatne.
§ 5.1. Ze stadionu mogą korzystać po uzyskaniu zgody od administratora stadionu i zapoznaniu się z regulaminem:
a) mieszkańcy gminy Radoszyce,
b) szkoły i przedszkola z terenu gminy Radoszyce,
c) kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej na podstawie umowy na korzystanie
z urządzeń stadionu zawartej z administratorem stadionu,
d) zakłady pracy, instytucje, organizacje i zorganizowane grupy sportowe na podstawie
umowy na korzystanie z urządzeń stadionu
zawartej z administratorem stadionu,
e) uczestnicy oraz kibice wyłącznie na organizowanych imprezach z udziałem publiczności.
2. Przebywać na stadionie oraz korzystać
z urządzeń sportowych mogą tylko osoby mające zajęcia sportowe lub uczestniczące w zorganizowanych imprezach.
3. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające
z urządzeń sportowych, mogą przebywać na
terenie stadionu tylko pod opieką osób dorosłych.
4. Podmioty wymienione w ust. 1 mogą
prowadzić zajęcia na stadionie pod kierunkiem
nauczyciela, trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.

Poz. 3811

5. Administrator stadionu nie zapewnia
osobom korzystającym ze stadionu jakiejkolwiek
ochrony i nadzoru osób ćwiczących, biorących
udział w zajęciach i imprezach sportowych, jak
i osób przebywających na terenie obiektu w charakterze widzów. Wszelką odpowiedzialność ponoszą organizatorzy zajęć, zawodów i innych imprez.
§ 6.1. Osoby korzystające ze stadionu oraz
prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
2) utrzymania czystości na terenie stadionu,
3) pobierania kluczy i zamykania szatni oraz
sanitariatów,
4) zabezpieczenia mienia wartościowego we
własnym zakresie,
5) przestrzegania przepisów bhp, p.poŜ., ewakuacyjnych, porządkowych,
6) po zakończeniu zajęć, uporządkowania sprzętu
sportowego i zdania kluczy,
7) wyłączania oświetlenia, zakręcania wody w
szatniach i sanitariatach.
2. O wszystkich uszkodzeniach wyposaŜenia i urządzeń stadionu oraz zaistniałych zagroŜeniach naleŜy natychmiast powiadomić administratora stadionu.
3. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu i wyposaŜenia stadionu groŜącego wypadkiem.
4. Wszystkie osoby przebywające na terenie stadionu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom administratora stadionu,
słuŜb porządkowych i osób do tego upowaŜnionych.
5. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć
sportowych odpowiedzialność prawną ponosi
osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun,
trener, instruktor organizator zajęć).
Obowiązkiem tej osoby jest kaŜdorazowe sprawdzenie przed zajęciami urządzeń stadionu pod
względem bezpieczeństwa.
§ 7.1. Do obowiązków organizatora imprezy naleŜy w szczególności:
1) respektowanie postanowień regulaminu
oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz
po zakończeniu imprezy,
2) niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie
osób nietrzeźwych lub odurzonych, a takŜe
osób zamierzających wnieść na teren stadionu przedmioty wymienione w § 8 ust. 2.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 516

3) usuwanie z terenu stadionu osób nie stosujących się do postanowień regulaminu,
stwarzających zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia uczestników imprezy i innych osób dopuszczających się niszczenia mienia,
4) ustalenie z administratorem stadionu, przed
rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych dla uczestników imprezy lub widzów
oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc,
5) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagroŜenia Ŝycia lub
zdrowia uczestników imprezy lub zapobieŜenie niszczeniu mienia,
6) zapewnienie droŜności wejść i wyjść ze stadionu oraz dróg na terenie stadionu, w tym
zwłaszcza drogi ewakuacyjnej,
7) niezwłoczne poinformowanie administratora
stadionu o szkodach w mieniu stadionu
powstałych w czasie trwania imprezy lub
w związku z imprezą,
8) pokrycie wszystkich kosztów napraw szkód
powstałych w czasie trwania imprezy lub
w związku z imprezą.
2. Na organizatorze imprezy ciąŜy obowiązek zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, a takŜe pełną odpowiedzialność
za prawidłowe wykonywanie tego obowiązku.
§ 8.1. KaŜdy kto przebywa na terenie stadionu powinien zachowywać się tak, aby nie
szkodził i nie zagraŜał innym.
2. Zabrania się wnoszenia na teren stadionu następujących przedmiotów:
1) broni wszelkiego rodzaju lub innych niebezpiecznych przedmiotów, które mogą być
uŜyte jako broń lub pociski,
2) twardych przedmiotów o duŜej objętości (deski,
stołki, plansze, itp.),
3) drzewców do flag i transparentów,
4) materiałów wybuchowych, ogni sztucznych,
rac, petard, fajerwerków, świec dymnych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów poŜarowo niebezpiecznych, z zastrzeŜeniem ust. 4,
5) pojemników do rozpylania gazu, substancji
Ŝrących, farbujących lub powodujących zanieczyszczenia,
6) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
7) butelek, puszek, kubków, itp. wykonanych
z kruchego, pękającego bądź twardego materiału,
8) przedmiotów, materiałów i urządzeń, które
mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla korzystających ze stadionu,
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9) napojów alkoholowych,
10) urządzeń z napędem mechanicznym słuŜących do wytwarzania hałasu.
3. Ponadto zakazuje się:
1) wstępu osobom w stanie wskazującym na
spoŜycie alkoholu lub uŜycie wszelkiego rodzaju środków odurzających,
2) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (boisko, szatnie, pomieszczenia słuŜbowe itp.),
3) rzucania wszelkimi przedmiotami,
4) uŜywania jakichkolwiek źródeł ognia,
5) spoŜywania alkoholu i innych środków odurzających, palenia tytoniu i Ŝucia gumy,
6) niszczenia wyposaŜenia i urządzeń stadionu,
7) zaśmiecania stadionu,
8) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psówprzewodników osób niewidomych, lub za
wyjątkiem organizowania wystaw zwierząt,
9) wjeŜdŜania na teren stadionu pojazdami
mechanicznymi bez zezwolenia administratora, za wyjątkiem pojazdów słuŜb medycznych, policji, straŜy poŜarnej oraz pojazdów
uŜytkowanych przez osoby niepełnosprawne,
10) wjeŜdŜania na nawierzchnię bieŜni i boisk
rowerami i innymi pojazdami mechanicznymi,
11) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
12) wszelkiego handlu, rozdawania druków, ulotek i przeprowadzania zbiórek pienięŜnych
i rzeczowych - bez zgody administratora stadionu.
4. Organizator imprezy moŜe wnieść na teren stadionu i uŜywać ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych lub materiałów pirotechnicznych, jeŜeli wynika to z programu imprezy
oraz jeśli umowa zawarta z administratorem
stadionu zawiera postanowienie w tej sprawie.
§ 9. Zasady korzystania z boisk piłkarskich:
1. Główne boisko piłkarskie moŜe być uŜywane
do celów zawodów piłkarskich i treningowych w czasie nie dłuŜszym niŜ 4 godziny
tygodniowo. Ograniczenie jest konieczne dla
utrzymania trawiastej nawierzchni boiska.
2. Korzystający z boiska piłkarskiego zobowiązany jest do wyrównywania uszkodzeń
w murawie boiska po meczach i treningach.
3. Główne boisko piłkarskie i boiska treningowe nie mogą być uŜywane w przypadku
rozmiękłej nawierzchni spowodowanej deszczem lub śniegiem.
4. Boiska mogą być przez Administratora stadionu wyłączone z eksploatacji celem poddania ich zabiegom agrotechnicznym.
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§ 10. Zasady korzystania ze sprzętu i urządzeń sportowych i innych:
1. Korzystający z urządzeń stadionu uŜywają
swojego sprzętu i materiałów uzupełniających, niezbędnych do realizacji dyscyplin
sportowych, którymi się zajmują (siatki, piłki,
wapno lub farba do znakowania linii, słupki,
płotki, itp.).
2. CięŜki sprzęt sportowy ruchomy (np. bramki
treningowe, itp.) powinien być bezwzględnie
zawsze zamocowany do podłoŜa. Nie wolno
go pozostawiać bez zamocowania równieŜ po
zajęciach i treningach. Korzystający z urządzeń stadionu zobowiązani są do nie demontowania bramek treningowych i nie uŜywania bramek treningowych nie zamocowanych do podłoŜa.
3. Korzystający z urządzeń stadionu zobowiązani są do uŜywania urządzeń, wyposaŜenia
i sprzętu sportowego znajdującego się na
stadionie zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Korzystanie ze sprzętu i urządzeń sportowych odbywa się na odpowiedzialność uŜytkowników stadionu, którzy są zobowiązani
do stosowania urządzeń i sprzętu spełniającego warunki bezpieczeństwa.
5. Administrator stadionu nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i bezpieczeństwo sprzętu i urządzeń sportowych nie stanowiących jego własności i nie związanych
trwale z boiskami piłkarskimi i boiskiem wielofunkcyjnym.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uŜytkownikom i korzystania z boiska zgodnie
z jego przeznaczeniem zabrania się:
a) uŜywania butów piłkarskich na wysokich
i metalowych korkach oraz kolców,
b) uŜywania butów z twardą podeszwą,
z ostrymi kantami, damskich szpilek,
c) wprowadzania i uŜytkowania sprzętu innego niŜ zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower, deskorolka,
rolki itp.
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty
boiska,
e) palenia tytoniu, spoŜywania alkoholu,
Ŝucia gumy,
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, tłuczenia opakowań
szklanych na płycie boiska.
4. Administrator stadionu w zaleŜności od sytuacji moŜe:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
c) nakazać opuszczenie terenu boiska i stadionu.
Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

§ 11. Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią:
1. Administrator stadionu udostępnia boisko
wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią do
celów treningowych i do rozgrywek ligowych, zgodnie z zatwierdzonym przez administratora terminarzem.
2. Osoby korzystające z boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią zobowiązane są
do uŜywania obuwia z miękką podeszwą
przystosowaną do gry na boisku tego typu.

§ 13. Za wszelkie zniszczenia urządzeń,
sprzętu, itp. wynikłe z przyczyn niewłaściwego
korzystania ze stadionu, obciąŜony będzie korzystający lub przebywający na terenie stadionu,
powodujący zniszczenie.

§ 12. Za rzeczy pozostawione w szatni i na
stadionie Administrator stadionu nie ponosi
odpowiedzialności.

§ 14. Administrator stadionu nie odpowiada za ewentualne niepoŜądane skutki dla zdrowia oraz wypadki spowodowane w wyniku nieprzestrzegania regulaminu lub poleceń pracowników obsługi stadionu.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVI / 158/09
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 października 2009 r.

Regulamin
gminnej hali sportowej
§ 1. Regulamin gminnej hali sportowej,
zwany dalej „regulaminem”, określa zasady
korzystania z gminnej hali sportowej połoŜonej
w Radoszycach przy ul. śeromskiego 27, zwanej
dalej „halą sportową” i obowiązuje na całym jej
terenie.

§ 2.1. Hala sportowa stanowi własność
komunalną Gminy Radoszyce.
2. Hala sportowa jest administrowana przez
Urząd Gminy w Radoszycach.
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3. Hala sportowa jest obiektem uŜyteczności publicznej i słuŜy celom upowszechniania kultury fizycznej w zakresie dyscyplin sportowych,
do których jest przygotowana i wyposaŜona.
4. Hala sportowa moŜe równieŜ słuŜyć innym celom, w tym do odbywania imprez rekreacyjnych i o innym charakterze, po uzyskaniu
zgody Wójta Gminy Radoszyce z zastrzeŜeniem
§ 4 ust. 8.
§ 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest
mowa bez bliŜszego określenia o:
1) zajęciach i imprezach - naleŜy przez to rozumieć zajęcia sportowe, rozgrywki sportowe,
mecze, imprezy rekreacyjno-sportowe oraz
inne imprezy, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4,
2) organizatorze zajęć lub imprezy - naleŜy
przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą zajęcia
lub imprezę, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4.
3) administratorze hali sportowej - naleŜy przez
to rozumieć Wójta Gminy Radoszyce bądź
upowaŜniony przez niego podmiot lub osobę.
§ 4.1. Hala sportowa jest powszechnie dostępna, z zastrzeŜeniem ust. 2-8 i § 5.
2. Hala sportowa jest otwarta od poniedziałku do piątku od godziny 800 do godziny 2000,
a w dni wolne od pracy i święta w godzinach
ustalonych przez administratora hali sportowej
w harmonogramie zajęć i imprez.
3. W godzinach od 800 do 1600 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na
realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieŜy uczącej się
w placówkach oświatowych Gminy Radoszyce.
4. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.
5. W godzinach od 2000 do godziny 800 zabronione jest przebywanie na terenie obiektu
osób nie upowaŜnionych przez administratora
hali sportowej.
6. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia szkolne oraz inne imprezy rekreacyjno-sportowe odbywają się wg wcześniej
ustalonego przez administratora hali sportowej
harmonogramu tygodniowego/miesięcznego.
7. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.
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8. Udostępnienie hali sportowej organizatorowi zajęć lub imprezy następuje na podstawie
umowy zawartej z administratorem hali sportowej i po wniesieniu opłaty zgodnie z aktualnym
cennikiem.
§ 5.1. Z hali sportowej mogą korzystać po
uzyskaniu zgody administratora hali sportowej
i zapoznaniu się z regulaminem:
1) mieszkańcy gminy Radoszyce,
2) szkoły i przedszkola z terenu gminy Radoszyce,
3) kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej na podstawie umowy na korzystanie
z hali sportowej zawartej z administratorem
hali sportowej,
4) zakłady pracy, instytucje, organizacje i zorganizowane grupy sportowe na podstawie
umowy na korzystanie z boiska zawartej
z administratorem hali sportowej,
5) uczestnicy oraz kibice wyłącznie na organizowanych imprezach z udziałem publiczności.
2. Przebywać w hali sportowej oraz korzystać z urządzeń sportowych mogą tylko osoby
mające zajęcia sportowe lub uczestniczące w
zorganizowanych imprezach.
3. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające
z urządzeń sportowych, mogą przebywać w hali
sportowej tylko pod opieką osób dorosłych.
4. Podmioty wymienione w ust. 1 mogą
prowadzić zajęcia w hali sportowej pod kierunkiem nauczyciela, trenera lub instruktora, którzy
ponoszą odpowiedzialność za grupę.
5. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć
sportowych odpowiedzialność prawną ponosi
organizator zajęć (nauczyciel, opiekun, trener,
instruktor, organizator zajęć).
6. Administrator hali sportowej nie zapewnia osobom korzystającym z hali sportowej
jakiejkolwiek ochrony i nadzoru osób ćwiczących, biorących udział w zajęciach i imprezach
sportowych, jak i osób przebywających na terenie obiektu w charakterze widzów. Wszelką odpowiedzialność ponoszą organizatorzy zajęć, zawodów i innych imprez.
7. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan
czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po kaŜdych zajęciach.
8. Osoby nie biorące bezpośredniego
udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, widzowie) mogą przebywać jedynie na
widowni hali sportowej.
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9. Z hali sportowej korzystać nie mogą
osoby:
a) których stan wskazuje na spoŜycie alkoholu
lub które są pod działaniem środków odurzających,
b) z przeciwwskazaniami lekarskimi.
§ 6. Klucze do pomieszczeń mogą pobierać z pokoju obsługi hali osoby upowaŜnione,
potwierdzające pobranie i zdanie czytelnym
podpisem. Osoba pobierająca klucze odpowiada
za przedmioty pozostawione w szatni. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub
pozostawione na terenie obiektu przedmioty wartościowe, dokumenty oraz pieniądze.
§ 7.1. Obowiązkiem osób korzystających w
hali sportowej z boiska, sali gimnastycznej, sali
do tenisa stołowego i siłowni jest:
1) pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia
w szatni,
2) załoŜenie właściwego obuwia sportowego
o jasnej podeszwie (obuwie halowe) - czystego,
nie pozostawiającego podczas uŜytkowania
hali sportowej zabrudzeń, rys itp.),
3) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy
korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposaŜeniu hali,
4) utrzymanie czystości i porządku na terenie
hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych,
5) podporządkowanie się poleceniom osób
prowadzących zajęcia i pracowników obsługi
hali sportowej,
6) zabezpieczenia mienia wartościowego we
własnym zakresie,
7) przestrzegania przepisów bhp, p.poŜ., ewakuacyjnych, porządkowych.
2. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu,
wyposaŜenia, urządzeń oraz występujących zagroŜeniach naleŜy natychmiast powiadomić administratora hali sportowej.
3. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu i wyposaŜenia groŜącego wypadkiem.
§ 8.1. Do obowiązków organizatora imprezy naleŜy w szczególności:
1) respektowanie postanowień regulaminu oraz
zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po
zakończeniu imprezy,
2) niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie
osób nietrzeźwych lub odurzonych, a takŜe
osób zamierzających wnieść na teren hali
sportowej przedmioty wymienione w § 9 ust. 2.
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3) usuwanie z terenu obiektu osób nie stosujących się do postanowień regulaminu, stwarzających zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia
uczestników imprezy i innych osób dopuszczających się niszczenia mienia,
4) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagroŜenia Ŝycia lub
zdrowia uczestników imprezy lub zapobieŜenie niszczeniu mienia,
5) zapewnienie droŜności wejść i wyjść z hali
sportowej,
6) ustalenie z administratorem hali sportowej,
przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych uczestnikom imprezy lub widzom
oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc,
7) niezwłoczne poinformowanie administratora
o szkodach w mieniu hali sportowej, powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku
z imprezą,
8) pokryć wszystkie koszty powstałe w związku
z uszkodzeniem mienia.
2. Na organizatorze imprezy ciąŜy obowiązek zapewnienia pełnego bezpieczeństwa
uczestnikom imprezy, a takŜe pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie tego
obowiązku.
§ 9.1. KaŜdy kto przebywa na terenie hali
sportowej powinien zachowywać się tak, aby nie
szkodził i nie zagraŜał innym.
2. Zabrania się wnoszenia na teren hali
sportowej następujących przedmiotów:
1) broni wszelkiego rodzaju lub innych niebezpiecznych przedmiotów, które mogą być
uŜyte jako broń lub pociski,
2) twardych przedmiotów o duŜej objętości
(deski, stołki, plansze, itp.),
3) drzewców do flag i transparentów,
4) materiałów wybuchowych, ogni sztucznych,
rac, petard, fajerwerków, świec dymnych,
wyrobów pirotechnicznych, materiałów poŜarowo niebezpiecznych,
5) pojemników do rozpylania gazu, substancji
Ŝrących, farbujących lub powodujących zanieczyszczenia,
6) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
7) butelek, puszek, kubków, itp. wykonanych
z kruchego, pękającego bądź twardego materiału,
8) przedmiotów, materiałów i urządzeń, które
mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla korzystających z hali sportowej,
9) napojów alkoholowych,
10) urządzeń z napędem mechanicznym słuŜących do wytwarzania hałasu.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 516

3. Na terenie hali sportowej obowiązuje
bezwzględny zakaz:
1) przebywania poza godzinami, w których hala
jest otwarta,
2) przebywania widzów w czasie prowadzonych zajęć lekcyjnych i sportowych (nie dotyczy imprez i turniejów sportowych),
3) wstępu osób w stanie wskazującym na spoŜycie alkoholu lub uŜycie wszelkiego rodzaju
środków odurzających,
4) spoŜywania alkoholu i innych środków odurzających, palenia tytoniu i Ŝucia gumy,
5) wchodzenia lub przechodzenia przez balustrady i zabezpieczenia,
6) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (boisko, szatnie, pomieszczenia słuŜbowe),
7) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
8) biegania po korytarzach, schodach itp. oraz
stwarzania zagroŜeń naraŜających siebie i innych
na utratę zdrowia lub kalectwo,
9) rzucania wszelkimi przedmiotami,
10) uŜywania jakichkolwiek źródeł ognia,
11) niszczenia wyposaŜenia i urządzeń hali sportowej,
12) zaśmiecania hali sportowej,
13) pisania na ścianach, urządzeniach, tablicach,
regulaminach,
14) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania obiektu hali i terenu
przyległego,
15) wprowadzania zwierząt,
16) sprzedawania towarów, rozdawania ulotek,
przeprowadzania zbiórek pienięŜnych i rzeczowych, przeprowadzania spotkań i zebrań
bez - bez zgody administratora hali sportowej.
§ 10. Zasady korzystania ze sprzętu i urządzeń sportowych:
1. Korzystający ze sprzętu i urządzeń sportowych zobowiązani są do jego uŜywania
zgodnie z przeznaczeniem.
2. Bramki treningowe powinny być bezwzględnie zawsze zamocowane do podłoŜa. Nie
wolno ich pozostawiać bez zamocowania
równieŜ po zajęciach i treningach. Korzystający z boiska zobowiązani są do nie demontowania bramek treningowych i nie uŜywania bramek treningowych nie zamocowanych do podłoŜa.
3. Administrator hali sportowej nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i bezpieczeństwo sprzętu i urządzeń sportowych nie
stanowiących jego własności i nie związanych trwale z boiskiem.
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4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uŜytkownikom i korzystania z boiska z nawierzchnią drewnianą zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
1) uŜywania obuwia innego niŜ obuwie
sportowe halowe,
2) wprowadzania i uŜytkowania sprzętu innego niŜ zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, deskorolka, rolki itp.
3) instalowania na nawierzchni jakichkolwiek
urządzeń typu: podium, podłogi taneczne,
4) niszczenia urządzeń sportowych i płyty
boiska.
§ 11. Zasady korzystania z siłowni:
1. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniŜszym regulaminem i jego
przestrzeganie oraz posiadanie aktualnego
karnetu lub dowodu uiszczenia jednorazowej
opłaty oraz podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia i zapoznaniu się z poniŜszym regulaminem.
2. Korzystający ze sprzętu i urządzeń siłowni
zobowiązani są do jego uŜywania zgodnie
z przeznaczeniem. Zabrania się rzucania sztangami, talerzami i hantlami.
3. Nie wolno kłaść sztang, talerzy i hantli na
tapicerce przyrządów. Ich miejsce jest na
podłodze lub w specjalnych uchwytach.
4. Korzystający z urządzeń na siłowni ćwiczą na
własną odpowiedzialność.
5. Grupy szkolne i zorganizowane (do 10 osób)
mogą przebywać na siłowni wyłącznie pod
nadzorem opiekuna, instruktora (nauczyciela
wychowania fizycznego), który jest odpowiedzialny za porządek i ćwiczenia w podległej mu grupie.
6. Osoby poniŜej 18 roku Ŝycia mogą korzystać
z siłowni tylko w obecności rodziców lub
prawnego opiekuna.
7. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed
przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym.
8. Osoby korzystające z siłowni nie mogą być
pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
9. Na terenie siłowni zabrania się wnoszenia
alkoholu, sterydów, narkotyków i innych
środków odurzających oraz spoŜywania jakiegokolwiek posiłku.
10. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny
zakaz palenia tytoniu.
11. Ćwiczący powinien mieć ze sobą ręcznik, ubranie sportowe i buty treningowe na zmianę.
12. KaŜdy korzystający z siłowni powinien przebrać się w szatni wskazanej przez obsługę
hali oraz na czas treningu zamykać swoje
wartościowe rzeczy w szafce.
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13. Kierownictwo siłowni nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.
14. Ze względów bezpieczeństwa czas ćwiczeń
nie powinien przekraczać dwóch godzin.
15. Na sali treningowej nie moŜna krzyczeć, rzucać
sprzętem, zachowywać się nieprzyzwoicie.
16. Osoby naruszające porządek publiczny lub
przepisy regulaminu będą usuwane z siłowni, niezaleŜnie od ewentualnego skierowania
sprawy na drogę postępowania w sprawach
o wykroczeniach.
17. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną
za szkody, które wyrządziły.
18. Kierownictwo obiektu i pracownicy mogą
kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie
stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z siłowni.
19. WyŜej wymienione osoby sprawują równieŜ
ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu dlatego wszystkie osoby
przebywające na terenie siłowni zobowiązane
są do podporządkowania się ich nakazom.
20. Podczas ćwiczeń w siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz Ŝucia gumy.
21. Zabrania się wykonywania ćwiczeń siedzących i leŜących bez podłoŜonego ręcznika.
22. Po zakończeniu ćwiczenia naleŜy uporządkować po sobie sprzęt, z którego się korzystało.
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23. KaŜda osoba korzystająca pierwszy raz z siłowni w gminnej hali sportowej w Radoszycach ma obowiązek zgłosić się do pracownika obsługi w celu zapoznania się z zasadami
bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń.
24. Ćwiczenia z wolnymi cięŜarami, z wykorzystaniem duŜego obciąŜenia, mogą być wykonywane jedynie przy asekuracji minimum
jednej osoby.
§ 12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane z terenu hali sportowej, niezaleŜnie od
ewentualnego skierowania sprawy na drogę
postępowania w sprawach o wykroczenie.
§ 13. Za wszelkie zniszczenia sprzętu lub
urządzeń hali sportowej wynikłe z przyczyn niewłaściwego korzystania, obciąŜony będzie korzystający lub przebywający w hali sportowej,
powodujący zniszczenie.
§ 14. Administrator hali sportowej nie odpowiada za ewentualne niepoŜądane skutki dla
zdrowia oraz wypadki spowodowane w wyniku
nieprzestrzegania regulaminu lub poleceń pracowników obsługi hali sportowej.
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVI / 158/09
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 października 2009 r.

Regulamin
boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy
§ 1. Regulamin boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady korzystania z boiska połoŜonego w Radoszycach przy ul. śeromskiego 27, zwanego dalej „boiskiem” i obowiązuje na całym jego terenie.

i innych, po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Radoszyce z zastrzeŜeniem § 4 ust. 3.

3. Boisko jest obiektem uŜyteczności publicznej i słuŜy celom upowszechniania kultury
fizycznej w zakresie dyscyplin sportowych, do
których jest przygotowane i wyposaŜone.

§ 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest
mowa bez bliŜszego określenia o:
1) zajęciach i imprezach - naleŜy przez to rozumieć zajęcia sportowe, rozgrywki sportowe,
mecze, imprezy rekreacyjno-sportowe oraz
inne imprezy, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4,
2) organizatorze zajęć lub imprezy - naleŜy
przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą zajęcia
lub imprezę, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4.
3) administratorze boiska - naleŜy przez to rozumieć Wójta Gminy Radoszyce bądź upowaŜniony przez niego podmiot lub osobę.

4. Boisko moŜe równieŜ słuŜyć innym celom, w tym do odbywania imprez rekreacyjnych

§ 4.1. Boisko jest powszechnie dostępne,
z zastrzeŜeniem ust. 2-6 i § 5.

§ 2.1. Boisko stanowi własność komunalną
Gminy Radoszyce.
2. Boisko jest administrowane przez Urząd
Gminy w Radoszycach.
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2. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia szkolne oraz inne imprezy rekreacyjno-sportowe odbywają się wg wcześniej
ustalonego przez administratora boiska harmonogramu tygodniowego/miesięcznego.

i nadzoru osób ćwiczących, biorących udział
w zajęciach i imprezach sportowych, jak i osób
przebywających na terenie obiektu w charakterze widzów. Wszelką odpowiedzialność ponoszą
organizatorzy zajęć, zawodów i innych imprez.

3. Udostępnienie boiska organizatorowi
zajęć lub imprezy następuje na podstawie umowy zawartej przez organizatora z administratorem boiska.

§ 6.1. Osoby korzystające z boiska oraz
prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
2) utrzymania czystości na terenie boiska,
3) pobierania kluczy i zamykania wejścia na
boisko,
4) zabezpieczenia mienia wartościowego we
własnym zakresie,
5) przestrzegania przepisów bhp, p.poŜ., ewakuacyjnych i porządkowych,
6) uporządkowania sprzętu sportowego i zdania kluczy po zakończeniu zajęć.

4. Administrator boiska nie ponosi odpowiedzialności za nie przygotowanie boiska lub
brak dostępu do boiska w przypadku nie zgłoszenia terminu lub nie uzgodnienia zmiany terminu.
5. Boisko nie moŜe być uŜywane, gdy nawierzchnia jego pokryta jest śniegiem lub lodem.
6. Administrator boiska moŜe wyłączyć boisko z eksploatacji w celu konserwacji i remontu.

2. O wszystkich uszkodzeniach wyposaŜenia i urządzeń boiska oraz zaistniałych zagroŜeniach naleŜy natychmiast powiadomić administratora boiska.

7. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
§ 5.1. Z boiska mogą korzystać po uzyskaniu zgody administratora boiska i zapoznaniu się
z regulaminem:
1) mieszkańcy gminy Radoszyce,
2) szkoły i przedszkola z terenu gminy Radoszyce,
3) kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej na podstawie umowy na korzystanie
z boiska zawartej z administratorem boiska,
4) zakłady pracy, instytucje, organizacje i zorganizowane grupy sportowe na podstawie
umowy na korzystanie z boiska zawartej
z administratorem boiska,
5) uczestnicy oraz kibice wyłącznie na organizowanych imprezach z udziałem publiczności.
2. Przebywać na boisku oraz korzystać
z urządzeń sportowych mogą tylko osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub uczestniczące
w zorganizowanych imprezach.
3. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające
z urządzeń sportowych, mogą przebywać na
terenie boiska tylko pod opieką osób dorosłych.
4. Podmioty wymienione w ust. 1 mogą
prowadzić zajęcia na boisku pod kierunkiem
nauczyciela, trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.
5. Administrator boiska nie zapewnia osobom korzystającym z boiska jakiejkolwiek ochrony

3. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu i wyposaŜenia boiska groŜącego wypadkiem.
4. Wszystkie osoby przebywające na terenie boiska zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom administratora boiska, słuŜb
porządkowych i osób do tego upowaŜnionych.
5. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć
odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, trener, instruktor organizator zajęć).
Obowiązkiem tej osoby jest kaŜdorazowe sprawdzenie przed zajęciami terenu boiska pod względem bezpieczeństwa.
§ 7.1. Do obowiązków organizatora imprezy
naleŜy w szczególności:
1) respektowanie postanowień regulaminu
oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie trwania oraz po
zakończeniu imprezy,
2) niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie
osób nietrzeźwych lub odurzonych, a takŜe
osób zamierzających wnieść na teren boiska
przedmioty wymienione w § 8 ust. 3,
3) usuwanie z terenu boiska osób nie stosujących się do postanowień regulaminu, stwarzających zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia
uczestników imprezy i innych osób dopuszczających się niszczenia mienia,
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4) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagroŜenia Ŝycia lub
zdrowia uczestników imprezy lub zapobieŜenie niszczeniu mienia,
5) zapewnienie droŜności wejść i wyjść z boiska,
6) ustalenie z administratorem boiska, przed
rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych dla uczestników imprezy lub widzów
oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc,
7) niezwłoczne poinformowanie administratora
boiska o szkodach w mieniu powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą,
8) pokrycie wszystkich kosztów napraw szkód
powstałych w czasie trwania imprezy lub w
związku z imprezą.
2. Na organizatorze imprezy ciąŜy obowiązek zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, a takŜe pełną odpowiedzialność
za prawidłowe wykonywanie tego obowiązku.
§ 8.1. KaŜdy, kto przebywa na terenie boiska, powinien zachowywać się tak, aby nie
szkodził i nie zagraŜał innym.
2. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do uŜywania obuwia przystosowanego do
gry na boisku tego typu.
3. Zabrania się wnoszenia na teren boiska
następujących przedmiotów:
1) broni wszelkiego rodzaju lub innych niebezpiecznych przedmiotów, które mogą być
uŜyte jako broń lub pociski,
2) twardych przedmiotów o duŜej objętości
(deski, stołki, plansze, itp.),
3) drzewców do flag i transparentów,
4) materiałów wybuchowych, ogni sztucznych,
rac, petard, fajerwerków, świec dymnych,
wyrobów pirotechnicznych, materiałów poŜarowo niebezpiecznych,
5) pojemników do rozpylania gazu, substancji
Ŝrących, farbujących lub powodujących zanieczyszczenia,
6) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
7) butelek, puszek, kubków, itp. wykonanych
z kruchego, pękającego bądź twardego materiału,
8) przedmiotów, materiałów i urządzeń, które
mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla korzystających z boiska,
9) napojów alkoholowych,
10) urządzeń z napędem mechanicznym słuŜących do wytwarzania hałasu.
4. Na terenie boiska zakazuje się:
1) uŜywania butów piłkarskich na wysokich
i metalowych korkach oraz kolców,
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2) uŜywania butów z twardą podeszwą, z ostrymi
kantami, damskich szpilek,
3) wstępu osobom w stanie wskazującym na
spoŜycie alkoholu lub uŜycie wszelkiego rodzaju środków odurzających,
4) wchodzenia na obszary boiska, które nie są
dopuszczone dla widzów,
5) rzucania wszelkimi przedmiotami,
6) uŜywania jakichkolwiek źródeł ognia,
7) spoŜywania alkoholu i innych środków odurzających, palenia tytoniu i Ŝucia gumy,
8) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
9) wjeŜdŜania na teren boiska rowerami i pojazdami mechanicznymi oraz uŜywania sprzętu
niezgodnego z przeznaczeniem boiska, np.
deskorolka, rolki, itp.
10) zaśmiecania i tłuczenia opakowań szklanych,
11) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
12) wszelkiego handlu, rozdawania druków, ulotek i przeprowadzania zbiórek pienięŜnych
i rzeczowych - bez zgody administratora boiska.
5. Administrator boiska w zaleŜności od
sytuacji moŜe:
1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne
z regulaminem zachowanie,
3) nakazać opuszczenie terenu boiska.
§ 9. Zasady korzystania ze sprzętu i urządzeń sportowych i innych:
1. Bramki treningowe powinny być bezwzględnie zawsze zamocowane do podłoŜa. Nie
wolno ich pozostawiać bez zamocowania
równieŜ po zajęciach i treningach. Korzystający z boiska zobowiązani są do nie demontowania bramek treningowych i nie uŜywania bramek treningowych nie zamocowanych do podłoŜa.
2. Korzystający z boiska zobowiązani są do
uŜywania boiska i wyposaŜenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Administrator boiska nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i bezpieczeństwo sprzętu i urządzeń sportowych nie stanowiących jego własności i nie związanych
trwale z boiskiem.
§ 10. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
§ 11. Za rzeczy pozostawione na boisku
administrator boiska nie ponosi odpowiedzialności.
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§ 12. Za wszelkie zniszczenia urządzeń,
sprzętu, itp. wynikłe z przyczyn niewłaściwego
korzystania z boiska, obciąŜony będzie korzystający lub przebywający na terenie boiska, powodujący zniszczenie.
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§ 13. Administrator boiska nie odpowiada
za ewentualne niepoŜądane skutki dla zdrowia
oraz wypadki spowodowane w wyniku nieprzestrzegania regulaminu lub poleceń pracowników
obsługi boiska.
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UCHWAŁA NR XXX/191/09
RADY GMINY W WODZISŁAWIU
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ w związku z art. 184 ust. 1, art. 188 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.
zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.1. W Uchwale Rady Gminy Wodzisław
Nr XXII/130/09 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie
uchwalenia budŜetu gminy na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody
budŜetu gminy na rok 2009 w wysokości
19.220.921
2) § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budŜetu gminy na rok 2009 w wysokości 20.610.819
3) § 10a otrzymuje brzmienie „Określa się kwotę poręczeń udzielanych w 2009 roku do wysokości 108.000 zł.”
2. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady
Gminy Wodzisław Nr XXII/130/09 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy
na rok 2009 dokonuje się następujących zmian:
1) Zwiększa się dochody budŜetowe o kwotę 188.178 z tego:
- Dział 801 - Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 0830
- wpływy z usług o kwotą - 11.800
- Dział 801 - Oświata i wychowanie, Rozdział 80110 - Gimnazja, § 0830 - wpływy
z usług o kwotą - 6.500
- Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, Rozdział 85395 - Pozostała
działalność, ogółem o kwotę - 169.878
a) § 2008 - Dotacje rozwojowe oraz
środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - 115.921,30 zł
b) § 2009 - Dotacje rozwojowe oraz
środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - 20.456,70 zł.

c) § 6208 - Dotacje rozwojowe - 28.475 zł
d) § 6209 - Dotacje rozwojowe - 5.025 zł.
3. W załączniku Nr 2 do uchwały Rady
Gminy Wodzisław Nr XXII/130/09 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy
na rok 2009 dokonuje się następujących zmian:
1) Zwiększa się wydatki budŜetowe o kwotę 367.078
- Dział 600 - Transport i łączność, Rozdział
60016 - Drogi publiczne gminne, § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia - 6.000 zł.
i § 4300 - zakup usług pozostałych - 4.000 zł.
ogółem o kwotę - 10.000
- Dział 801 - Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 4220
- zakup środków Ŝywności - 11.800 zł
i § 4270 - zakup usług remontowych 57.500 zł, ogółem o kwotę - 69.300
- Dział 801 - Oświata i wychowanie, Rozdział 80110 - Gimnazja, § 4220 - zakup
środków Ŝywności - 6.500 zł. i § 4270 zakup usług remontowych - 57.500 zł,
ogółem o kwotę - 64.000
- Dział 801 - Oświata i wychowanie, Rozdział 80113 - DowoŜenie uczniów do
szkół, § 4300 - zakup usług pozostałych
o kwotę - 15.000
- Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, Rozdział 85395 - Pozostała
działalność, zł. ogółem o kwotę - 169.878
a) § 4118 - składki na ubezpieczenia
społeczne - 5.574,69
b) § 4128 - składki na Fundusz Pracy 1.024,59 zł.
c) § 4178 - wynagrodzenia bezosobowe
- 44.987,22 zł.
d) § 4218 - zakup materiałów i wyposaŜenia - 18.205,30 zł.
e) § 4248 - zakup pomocy naukowych 21.573,00 zł.
f) § 4308 - zakup usług pozostałych 15.742,00 zł.
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g) § 4378 - opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 255,00 zł.
h) § 4758 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8.559,50 zł.
i) § 6068 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych - 28.475,00 zł.
j) § 4119 - składki na ubezpieczenia
społeczne - 983,77 zł.
k) § 4129 - składki na Fundusz Pracy 180,81 zł.
l) § 4179 - wynagrodzenia bezosobowe
- 7.938,92 zł.
m) § 4219 - zakup materiałów i wyposaŜenia - 3.212,70 zł.
n) § 4249 - zakup pomocy naukowych 3.807,00 zł.
o) § 4309 - zakup usług pozostałych 2.778,00 zł.
p) § 4379 - opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 45,00 zł.
q) § 4759 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.510,50 zł.
r) § 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych - 5.025 zł.
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4260 - zakup
energii o kwotę - 15.000
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 - Pozostała działalność, - § 4010 - wynagrodzenia osobowe - 18.000 zł, - § 4110 - składki
na ubezpieczenia społeczne - 3.400 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 1.500 zł.
- § 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.000 zł. ogółem o kwotę - 23.900
2) Zmniejsza się wydatki budŜetowe o kwotę 178.900 z tego
- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę
- 70.000
- Dział 750 - Administracja publiczna, Rozdział 75023 - Urzędy gmin, § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych o kwotę - 30.000
- Dział 851 - Ochrona zdrowia, Rozdział
85195 - Pozostała działalność, § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę - 35.000
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-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, Rozdział 92195 - Pozostała
działalność, § 6050 - wydatki inwestycyjne
jednostek budŜetowych o kwotę - 43.900

4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/130/09
Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009 r.
pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach 2009-2011” po
dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.
5. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXII/130/09
Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009 r.
pod nazwą „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.”
po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie
według załącznika Nr 1a do niniejszej Uchwały.
6. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/130/09
Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009 r.
pod nazwą „Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 r.”
po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie
według załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.
7. Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXII/130/09
Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009 r.
pod nazwą „Wydatki majątkowe na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 r.”
po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie
według załącznika Nr 2a do niniejszej Uchwały.
8. Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XXII/130/09
Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009 r.
pod nazwą „Wydatki bieŜące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 r.”
po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie
według załącznika Nr 2b do niniejszej Uchwały.
9. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/130/09
Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009 r.
pod nazwą „Plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych na 2009 r. ” po dokonanych
zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: I. Pietras
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Załączniki do Uchwały nr XXX/191/09
Rady Gminy w Wodzisławiu
z dnia 29 października 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXX/192/09
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróŜnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z późn. zm.) w związku z art. 11 ustawy
z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze zmianami w organizacji
i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 92, poz. 753,
z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.
2008, z późn. zm.) Rada Gminy Wodzisław uchwala
co następuje:
§ 1. Określa się wymogi jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości na terenie gminy
Wodzisław, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa się wymogi jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Wodzisław, stanowiące załącznik nr 2
do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzisław.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: I. Pietras
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXX/192/09
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 29 października 2009 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wodzisław.
§ 1. Wymagania w zakresie wyposaŜenia
technicznego:
1. Pojazdów:
a) pojazdy stosowane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem
w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją lub waŜnym zaświadczeniem
(ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym - Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908 z późn. zm.),
b) przedsiębiorca winien dysponować lub
posiadać minimum po dwa pojazdy
o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3.500 kg, o okresie eksploatacyjnym nie
dłuŜszym niŜ 10 lat, w tym do odbierania:

-

niesegregowanych odpadów komunalnych, samochód specjalistyczny
typu śmieciarka lub pojazd z dźwignikiem hakowym (bramowym),
- odpadów selektywnie zebranych przez
właścicieli nieruchomości, samochód
typu: pojazd z dźwignikiem hakowym,
pojazd z dźwignikiem bramowym, pojazd wyposaŜony w Ŝuraw przenośny
lub pojazd skrzyniowy,
- odpadów z terenów trudno dostępnych minimum jedną śmieciarkę małogabarytową,
c) pojazdy winny być dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów i winny
spełniać standardy techniczne, określone
w przepisach szczególnych, w tym samochody nowo zakupione powinny spełniać
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standardy opisane w normie PN-EN 1501-1
„Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy
załadowcze. Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa”. Samochody pozostające na wyposaŜeniu przedsiębiorcy powinny być sukcesywnie dostosowywane do standardów normy
PN-EN1501-1, przy czym 60 % samochodów powinno uzyskać certyfikat zgodności do 2008 roku, pozostałe powinny być
dostosowane do 2010 roku,
d) liczba i stan techniczny posiadanych przez
przedsiębiorców pojazdów musi zapewnić ciągłość i nieprzerywalność usług
odbioru odpadów komunalnych (niesegregowanych, zbieranych selektywnie)
od właścicieli nieruchomości
e) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umoŜliwiający
łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez
umieszczenie na nich nazwy (firmy),adresu
i numeru telefonu przedsiębiorcy.
2) Urządzeń do zbiórki odpadów:
a) przedsiębiorca dostarcza właścicielom
nieruchomości, określone Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodzisław urządzenia do
zbiórki odpadów (pojemniki lub worki),
b) urządzenia oferowane przez przedsiębiorcę właścicielom nieruchomości, z którym
zawarł umowę na odbieranie odpadów
komunalnych (niesegregowanych, zbieranych selektywnie), winny spełniać następujące wymagania:
- zapewniać gwarancję bezpieczeństwa
dla obsługi podczas ich opróŜniania
i dla osób zbierających odpady oraz
powinny być dopasowane do urządzeń załadowczych pojazdów,
- spełniać wymagania obowiązujących
Polskich Norm lub posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta (ustawa z dnia 30 września
2002r. o systemie oceny zgodności Dz. U. Z 2004 r., Nr 204, poz. 2087
z późn. zm.)
c) pojemniki winny być oznakowane w
sposób czytelny i widoczny, umoŜliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy,
poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy)
i numeru telefonu przedsiębiorcy.
3) Bazy transportowej:
a) przedsiębiorca winien posiadać tytuł
prawny do dysponowania odpowiednią
bazą transportową, na terenie której będą garaŜowane środki transportu i przechowywane pojemniki,
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b) dla przedmiotowej bazy transportowej
winna być wydana decyzja o pozwoleniu
na uŜytkowanie obiektu lub być zakończone postępowanie w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu uŜytkowania obiektu
lub jego części (ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:
1) Wymagania sanitarne:
a) pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny być myte z zewnątrz
i wewnątrz oraz odkaŜane nie, rzadziej
niŜ raz w tygodniu,
b) przedsiębiorca winien posiadać tytuł
prawny do myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów lub złoŜyć
oświadczenie wraz z wnioskiem, określonym w § 2 ust. 2 pkt a, o moŜliwości
korzystania z myjni w wyŜej wymienionym zakresie, eksploatowanej przez oddzielny podmiot gospodarczy,
c) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania odpadów
komunalnych w sposób nie powodujący
zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,
d) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu, zapylenia, a takŜe nie powodujący uszkodzeń
infrastruktury technicznej,
e) przedsiębiorca powinien zapewnić moŜliwość mycia i dezynfekcji pojemników
na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości zgodnie z częstotliwością
pozwalającą na utrzymanie pojemnika
lub kontenera w czystości,
f) przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia stałej konserwacji, naprawy pojemników i kontenerów w celu zapewnienia
ich przydatności do obsługi i zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych,
g) przedsiębiorca ma obowiązek odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niŜ:
- raz w miesiącu odpadów komunalnych zmieszanych,
- raz w miesiącu odpadów zbieranych
selektywnie,
h) przewoŜone w kontenerze oraz w otwartej skrzyni ładunkowej, selektywnie odebrane odpady komunalne, muszą być
zabezpieczone siatką lub plandeką przed
rozwiewaniem i rozpylaniem.
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2) Wymagania porządkowe:
a) przedsiębiorca winien złoŜyć wniosek
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008), na podstawie procedury opracowanej przez Urząd Gminy
Wodzisław,
b) przedsiębiorca winien przedłoŜyć wraz
z wnioskiem, wystawione nie wcześniej
niŜ miesiąc przed terminem składania
wniosku, zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne,
c) świadczenie usług odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości moŜe być prowadzone wyłącznie
na podstawie umowy i na warunkach
w niej określonych,
- instalacji i miejsc spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.),
d) przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów zapłaty - za wykonaną usługę,
e) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów
z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług, przy czym ewidencja umów, powinna zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko lub nazwę właściciela
nieruchomości,
- adres nieruchomości,
- rodzaj (kod) odbieranych odpadów,
- częstotliwość odbioru,
f) przedsiębiorca zobowiązany jest do gromadzenia danych o świadczonych usługach, prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów art. 36 ust. 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
o odpadach,
g) przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów
świadczenia usług pracownikom Urzędu
Gminy Wodzisław, posiadającym imienne
upowaŜnienie Wójta Gminy Wodzisław,
h) przedsiębiorca zobowiązany jest do comiesięcznego przekazywania do Urzędu
Gminy Wodzisław wykazu właścicieli
nieruchomości, z którymi w poprzednim
miesiącu zawarł umowy oraz wykaz wła-
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ścicieli, z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły,
i) przedsiębiorca zobowiązany jest do przedkładania kwartalnych informacji o rodzaju i ilości składowanych lub sortowanych
odpadów komunalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 62, poz. 1736),
j) przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania do Urzędu
Gminy Wodzisław, w terminie do końca
pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, informacji dotyczącej prowadzonej działalności, zgodnie z art. 9a
ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008),
k) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powinien udokumentować gotowość ich
przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów lub sam posiadać takie moŜliwości,
l) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych zgodnie z art. 10 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późn. zm.)
m) przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów w zakresie zagospodarowania odpadów biodegradujących,
n) przedsiębiorca zobowiązany jest do wyposaŜenia pracowników w odzieŜ ochronną z widocznym logo firmy oraz w identyfikatory,
§ 3. Wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów:
1) Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania
odebranych od właścicieli nieruchomości:
a) niesegregowanych odpadów komunalnych, które nie zostały poddane odzyskowi, na składowisko odpadów komunalnych w Borszowicach, gm. Sędziszów
lub na inne składowiska spełniające wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),
b) odpadów roślinnych do:
- instalacji i miejsc spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),
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c) odpadów z selektywnej zbiórki odpadów do:
- instalacji i miejsc spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.),
d) odpadów wielkogabarytowych do:
- instalacji i miejsc spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.),
e) odpadów z remontów do:
- miejsc i instalacji, zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.).

3) Zastrzega się prawo nałoŜenia dodatkowych
warunków prowadzenia działalności objętej
zezwoleniem, jeŜeli wymagać tego będą
względy ochrony środowiska lub inne, po
przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.

§ 4. 1) Wydane zezwolenie moŜe być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w niniejszej uchwale zgodnie z art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2005 r. Nr 236, poz. 2008).
2) Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie
zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych
i ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust. 3
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008).

§ 6. Działalność przedsiębiorcy w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości winna być prowadzona zgodnie
z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Wodzisław na lata 2004-2011 - Uchwała Nr XXXVI/293/06
Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 marca 2006r. oraz
Regulaminem utrzymania czystości i porządku
w gminie Wodzisław - Uchwała Nr XXXVI/291/06
Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 marca 2006r.
zmienioną Uchwałą Nr XXII/134/09 Rady Gminy
Wodzisław z dnia 11 marca 2009r., a takŜe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa i unormowaniami.

§ 5. W przypadku podjęcia przez Radę
Gminy Wodzisław uchwały w trybie art. 6 ust. 2
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach określającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,
opłaty pobierane przez przedsiębiorcę, nie mogą
przekroczyć stawek opłat wynikających z tej
uchwały.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXX/192/09
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 29 października 2009 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
na terenie Gminy Wodzisław.
§ 1. Wymagania w zakresie wyposaŜenia
technicznego:
1) Pojazdów:
a) pojazdy stosowane do opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone
wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz
homologacją lub waŜnym zaświadczeniem (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
b) pojazdy, o których mowa w ust. 1, winny
spełniać standardy techniczne określone
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
(Dz. U. Nr 193, poz. 1617), w tym powinny być wyposaŜone w:

-

-

-

pływakowy zawór regulacyjny umieszczony w najwyŜszym punkcie zbiornika dla zabezpieczenia przed przepływem nieczystości ze zbiornika do
układu ssącego,
odstojnik w celu niedopuszczenia do
zalania pompy próŜniowej,
zawór czterodroŜny, który moŜe stanowić jedną całość z odstojnikiem, za
pomocą którego uzyskuje się ssanie
lub tłoczenie powietrza do zbiornika,
zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku,
zawór zwrotny umieszczony w układzie ssąco-tłoczącym w celu zabezpieczenia wypływu powietrza ze
zbiornika w przypadku, gdy pompa
próŜniowa zostanie wyłączona,
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-

zawór dolnego ssania, za pomocą
którego odbywa się opróŜnianie zbiornika, zakończony łącznikiem do mocowania węŜa,
- zestaw węŜy ssawnych, z których co
najmniej jeden posiada kosz ssawny,
manowakuometr,
- wskaźnik płynu ze skalą słuŜący do określenia ilości pobranych ścieków, komplet węŜy elastycznych z łącznikami,
- zbiornik,
c) począwszy od dnia 1 stycznia 2008 roku
pojazdy, o których mowa w ust. 1 pkt. a
oraz pkt. b, winny posiadać okres eksploatacji nie dłuŜszy niŜ 10 lat,
d) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umoŜliwiający
łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy),
adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.
2) Bazy transportowej:
a) przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą
transportową, na terenie której będą garaŜowane środki transportu,
b) dla przedmiotowej bazy transportowej
winna być wydana decyzja o pozwoleniu
na uŜytkowanie obiektu lub być zakończone postępowanie w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu uŜytkowania obiektu
lub jego części (ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:
1) Wymagania sanitarne:
a) pojazdy do opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych winny być myte po zakończeniu
pracy, a część spustowa winna być odkaŜana po dokonaniu opróŜnienia zbiornika,
b) przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub złoŜyć oświadczenie wraz
z wnioskiem, określonym w § 2 ust. 2
pkt. a, o moŜliwości korzystania z myjni
w wyŜej wymienionym zakresie, eksploatowanej przez oddzielny podmiot gospodarczy,
c) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący
zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,
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d) świadczenie usług winno się odbywać w
sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku
jego przepełnienia lub niewłaściwego
opróŜniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.
2) Wymagania porządkowe:
a) przedsiębiorca winien złoŜyć wniosek
o udzielenie zezwolenia na opróŜnianie
zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych zgodnie z art. 8
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), na
podstawie procedury opracowanej przez
Urząd Gminy Wodzisław,
b) przedsiębiorca winien przedłoŜyć wraz
z wnioskiem aktualne, wystawione nie
wcześniej niŜ miesiąc przed terminem
składania wniosku, zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości
w płaceniu składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne,
c) świadczenie usług opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych moŜe być prowadzone
wyłącznie na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości na warunkach
w niej określonych,
d) przedsiębiorca ma obowiązek opróŜniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością ustaloną ze stacją zlewną,
e) przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów zapłaty za wykonaną usługę
f) przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji umów zawartych
z właścicielami nieruchomości, dowodów świadczenia usług oraz dowodów
przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację
zlewną, przy czym ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko lub nazwa właściciela
nieruchomości,
- adres nieruchomości,
- data zawarcia umowy,
- pojemność zbiornika bezodpływowego,
- częstotliwość opróŜniania,
g) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji, z treści
której wynikać będzie częstotliwość opróŜniania zbiorników bezodpływowych i ilości
nieczystości ciekłych odebranych z poszczególnych nieruchomości,
h) przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów
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świadczenia usług pracownikom Urzędu
Gminy Wodzisław, posiadającym imienne
upowaŜnienie Wójta Gminy Wodzisław,
i) przedsiębiorca zobowiązany jest do comiesięcznego przekazywania do Urzędu
Gminy Wodzisław wykazu właścicieli
nieruchomości, z którymi w poprzednim
miesiącu zawarł umowy oraz wykaz właścicieli, z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły,
j) przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania do Urzędu
Gminy Wodzisław, w terminie do końca
pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, informacji dotyczącej prowadzonej działalności, zgodnie z art. 9a ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008),
k) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez
stacje zlewną,
l) przedsiębiorca zobowiązany jest do wyposaŜenia pracowników w odzieŜ ochronną z widocznym logo firmy oraz w identyfikatory.
§ 3. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:
1) Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania
nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w
Wodzisławiu przy: ul. Rolniczej, lub innych
stacji zlewnych wskazanych przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie zbio-
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rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków albo do innej stacji
połoŜonej najbliŜej w stosunku do obsługiwanego obszaru.
§ 4. 1) Wydane zezwolenie moŜe być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w niniejszej uchwale zgodnie z art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008).
2) Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie
zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych
i ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust. 3
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008).
3) Zastrzega się prawo nałoŜenia dodatkowych
warunków prowadzenia działalności objętej
zezwoleniem, jeŜeli wymagać tego będą względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków
zezwolenia.
§ 5. Działalność przedsiębiorcy w zakresie
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winna być prowadzona zgodnie Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodzisław Uchwała Nr XXXVI/291/06 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 marca 2006r. zmienioną Uchwałą
Nr XXII/134/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia
11 marca 2009r., a takŜe zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
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