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UCHWAŁA NR XXXI/209/09
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak równieŜ trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115,
poz. 728, z późn. zm.) Rada Miejska w Osieku
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieŜ tryb ich pobierania.
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§ 2.1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne
usługi opiekuńcze organizowane są przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Osieku.
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze są świadczone w dni powszednie w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy
przez opiekunkę środowiskową.
§ 3.1. Cena 1 godziny usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług opiekuńczych ustalona,
na podstawie analizy kosztów realizacji tego
zadania wynosi 16 zł.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych
moŜe być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie
zwolniona z odpłatności za usługi opiekuńcze
lub specjalistyczne usługi opiekuńcze na czas
określony, zwłaszcza ze względu na:
1) zdarzenie losowe;
2) poniesienie wysokich kosztów zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego, korzystania z dodatkowych płatnych usług leczniczych i opiekuńczych;
3) konieczność korzystania przez więcej niŜ
jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie
usług opiekuńczych lub specjalistycznych
usług opiekuńczych.
§ 6.1. Wykonywane usługi dokumentowane są kartą pracy opiekuna, kaŜdorazowo potwierdzaną przez osobę korzystającą z usług
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych lub członka rodziny.
3854

2. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny,
o której mowa w ust. 1, wskaźnika odpłatności
określonego w procentach, o którym mowa w
§ 4, oraz liczby godzin świadczonych usług w
ciągu miesiąca.
§ 4. Przedziały dochodu uzyskiwanego
przez osobę samotnie gospodarującą lub przypadającego na osobę w rodzinie określają następujące wskaźniki odpłatności:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę
w rodzinie zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
do 100 %
powyŜej 100 % do 150 %
powyŜej 150 % do 200 %
powyŜej 200 % do 300 %
powyŜej 300 % do 400 %
powyŜej 400 % do 500 %
powyŜej 500 %

Poz. 3854

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone
od ceny usługi za 1 godzinę dla:
osoby samotnie
osoby
gospodarującej
w rodzinie
nieodpłatnie
nieodpłatnie
10
20
15
30
20
40
40
80
60
100
100
100

2. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są wnoszone w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym wykonano usługi na konto
dochodowe Urzędu Miasta i Gminy w Osieku.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXV/165/98
Rady Miejskiej w Osieku z dnia 3 marca 1998
roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze oraz szczegółowe zasady
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak równieŜ tryb ich pobierania.
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: W. Kopeć
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UCHWAŁA NR XXXI/211/09
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165
i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Osieku
uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się dochody budŜetowe o
kwotę 184.603 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się dochody budŜetowe
o kwotę 2.433.497 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.1. Zwiększa się wydatki budŜetowe
o kwotę 184.603 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmniejsza się wydatki budŜetowe
o kwotę 3.926.497 zł zgodnie z załącznikiem Nr. 2
3. Dokonuje się zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr. 3
§ 3.1. Deficyt budŜetu gminy w kwocie
184.604 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
- z zaciągniętego kredytu w kwocie 118.000 zł;
- z wolnych środków w kwocie 66.604 zł.
2. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu wynosi 118.000 zł.
§ 4.1. Dokonuje się zmian w załączniku
Nr 3 do uchwały Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w
Osieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu Miasta i Gminy Osiek na
2009 rok pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”
w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 3 do
niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4
do uchwały Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w
Osieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu Miasta i Gminy Osiek na

2009 rok pod nazwą „Wydatki na programy i
projekty realizowane ze środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2009 rok” w brzmieniu ustalonym w załączniku
Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4a
do uchwały Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w
Osieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu Miasta i Gminy Osiek na
2009 rok pod nazwą „Wydatki bieŜące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2009 rok” w brzmieniu ustalonym
w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5
do uchwały Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w
Osieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu Miasta i Gminy Osiek na
2009 rok pod nazwą „Przychody i rozchody budŜetu w 2009 roku” w brzmieniu ustalonym w
załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6
do uchwały Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w
Osieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu Miasta i Gminy Osiek na
2009 rok pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2009 roku” w brzmieniu ustalonym
w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: W. Kopeć
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Poz. 3855
Załączniki do uchwały Nr XXXI/211/09
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 26 października 2009r.

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 521

– 23713 –

Poz. 3855

Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 521

– 23714 –

Poz. 3855

Załącznik Nr 3

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 521

– 23715 –

Poz. 3855

Załącznik Nr 3

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 521

– 23716 –

Poz. 3855

Załącznik Nr 4

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 521

– 23717 –

Poz. 3855

Załącznik Nr 4a

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 521

– 23718 –

Poz. 3855

Załącznik Nr 5

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 521

– 23719 –

Poz. 3855

Załącznik Nr 6

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 521

– 23720 –

Poz. 3856,3857

3855

3856
3856

UCHWAŁA NR XXXI/212/09
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/265/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2006r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Osiek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 236,
poz. 2008 z późn. zm.), Rada Miejska w Osieku
uchwala, co następuje:

niającej częstotliwość i sposób pozbywania
się odpadów”,
3) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do zbierania odpadów komunalnych
na terenie miasta i gminy przewidziane są
urządzenia, a w szczególności: kosze uliczne,
worki, pojemniki, kontenery”,
4) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17 Odpady komunalne odbierane od
właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i
Gminy Osiek przez przedsiębiorców naleŜy
wywozić na teren składowiska w Osieku przy
ul. Klimontowskiej lub inne wysypiska wymienione w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami”.

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/265/2006 Rady
Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2006 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta i Gminy Osiek
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wyposaŜenie nieruchomości w dostateczną ilość worków lub pojemników do
gromadzenia odpadów komunalnych”,
2) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12 Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposaŜenie nieruchomości w
worki lub pojemniki o pojemności uwzględ-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: W. Kopeć
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UCHWAŁA NR XXXI/213/09
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.
2008 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa wymagania jakie
powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 2. Prowadzenie przez przedsiębiorców
działalności na terenie Gminy Osiek, w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
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nie moŜe naruszać treści uchwały Nr XLVIII/265/2006
Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2006r. w
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Osiek.
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
powinien spełniać następujące wymagania:
1) złoŜyć wniosek o udzielenie zezwolenia spełniający wymogi ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach;
2) posiadać tytuł prawny do dysponowania
bazą transportową lub jej filią, wyposaŜoną
w obiekty budowlane i środki techniczne
(pojazdy, urządzenia, kontenery, pojemniki i
inne) odpowiednie w ilości i jakości do zakresu planowanej działalności, spełniającą
wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska;
3) posiadać specjalistyczne środki transportu
do odbioru odpadów komunalnych, zapewniające systematyczny odbiór odpadów z
częstotliwością określoną w „Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Osiek”, a w szczególności:
a) samochody cięŜarowe skrzyniowe wyposaŜone w urządzenia umoŜliwiające opróŜnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
b) samochody cięŜarowe skrzyniowe lub
ciągniki z przyczepą słuŜące do odbioru
odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz innych rodzajów odpadów
komunalnych gromadzonych w workach,
pojemnikach i innych urządzeniach,
4) zakresie wyposaŜenia technicznego pojazdów:
a) zabezpieczone przed samoistnym wysypywaniem się, wylewaniem bądź rozwiewaniem odebranych odpadów (siatką lub
plandeką), a takŜe roznoszeniem przykrych
woni (odorów),
b) wyposaŜone w narzędzia umoŜliwiające
posprzątanie terenu po odebraniu worków lub pojemników,
c) oznakowane w sposób trwały i widoczny
umoŜliwiający identyfikację podmiotu
świadczącego usługi,
5) przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania właściwych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, spełniających wymogi
określone w ,,Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy
Osiek”;
6) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami zobowiązany jest:

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

Poz. 3857

a) posiadać odpowiedni punkt zapewniający moŜliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich w naleŜytym stanie sanitarno-higienicznym,
b) posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów, w przypadku braku moŜliwości mycia dezynfekcji pojazdów na terenie bazy transportowej lub na terenie
przeznaczonym do parkowania lub garaŜowania pojazdów,
posiadać przynajmniej jeden rezerwowy
specjalistyczny środek transportu, w celu zapewnienia ciągłości usług, w przypadku wystąpienia awarii;
posiadać środki techniczne i transportowe
umoŜliwiające zorganizowanie selektywnego,
zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie
jednorodzinnej jak wielorodzinnej, zgodnie z
zapisami ,,Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta i Gminy Osiek”;
posiadać środki techniczne umoŜliwiające
ewidencjonowanie odpadów zebranych selektywnie i przekazywanie Burmistrzowi
Miasta i Gminy Osiek danych wymaganych
przepisami prawnymi;
zapewnić odpowiednią ilość worków i pojemników, gwarantujących zachowanie ustalonej w ,,Regulaminie utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta i Gminy Osiek”
częstotliwości usuwania odpadów z nieruchomości;
zapewnić usługi mycia i dezynfekcji urządzeń
słuŜących do składowania odpadów;
zapewnić taką organizację świadczonych
usług, aby po kaŜdorazowym opróŜnieniu
pojemników uprzątnięte zostały rozsypane
odpady oraz zapewniony został odbiór innych odpadów złoŜonych wokół pojemników, w tym odpadów wielkogabarytowych,
posiadać waŜne zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie transportu odpadów
komunalnych.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
powinien spełniać następujące wymagania:
1) złoŜyć wniosek o udzielenie zezwolenia, spełniający wymogi ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach;
2) posiadać bazę transportową (wraz z garaŜami,
miejscami postojowymi mycia pojazdów) i zaplecze techniczno-biurowe oraz tytuł prawny do
nieruchomości, na której one się znajdują;
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3) posiadać specjalistyczne pojazdy asenizacyjne, którymi ma być wykonywany transport
nieczystości ciekłych, zgodnie z technicznymi
oraz sanitarno - porządkowymi wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);
4) posiadać przynajmniej jeden rezerwowy
specjalistyczny środek transportu, w celu zapewnienia ciągłości usług, w przypadku wystąpienia awarii;
5) pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne
badania techniczne i świadectwa dopuszczania do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym;
6) pojazdy powinny być oznakowane w sposób
trwały i widoczny umoŜliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi,
7) zapewnić odpowiedni standard sanitarny
świadczonych usług; po zakończeniu pracy
przeprowadzić dezynfekcję części spustowej
zbiornika pojazdu asenizacyjnego oraz umyć
pojazd; zabezpieczyć pojazd przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz
pojazdu w czasie transportu nieczystości
ciekłych.

Poz. 3857,3858

inne wysypiska zgodnie z wojewódzkim planem
gospodarki odpadami.
§ 6. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności,
w zakresie świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i opróŜniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych, winien posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji
działalności gospodarczej w tym zakresie.
§ 7. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności,
w zakresie świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i opróŜniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych, musi dołączyć
do wniosku umowę lub pisemne zapewnienie
stwierdzające:
1) gotowość do odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2) gotowość do odbioru nieczystości ciekłych
przez stację zlewną.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 5.1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy
Osiek naleŜy kierować na składowisko odpadów
komunalnych w Osieku przy ul. Klimontowskiej.

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

2. Miejscem odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych mogą być równieŜ

Przewodniczący Rady Miejskiej: W. Kopeć
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UCHWAŁA NR XXXVIII/184/2009
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz
art. 165, 165a, art. 166, art. 167 ust. 1 i 2, oraz
art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 13, 14, 15, ust. 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.) - Rada Gminy w Bałtowie uchwala,
co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych
dochodów budŜetowych zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych
wydatków budŜetowych zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały budŜetowej
„Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011 otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
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§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały budŜetowej
„ Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2009r. otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik nr 4 a do uchwały budŜetowej „Wydatki majątkowe na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2009 r.
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5
do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 8 do uchwały budŜetowej
„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie porozumień(umów)

Poz. 3858

między jednostkami samorządu terytorialnego”
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6
do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącznik nr 9 do uchwały budŜetowej
„Dotacje celowe” otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 7 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: H. Cichocki
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII/184 2009
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 października 2009r.

Dział
600

Rozdział
60014

756

75618
75615

801

854

75616
80110

85415

921
92109
0gółem

§
Treść
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania
bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizacje własnych
zadań bieŜących gmin (związków gmin)
6208 Dotacje rozwojowe

Zwiększenie
30.000

Zmniejszenie
-

1.029,94
2.000
500
5.000
-

-

20.000

-

16.343

-

74.872.94

20.000

96.638
116.638

Ogółem zmniejszenia dochodów - 41.765,06 zł
Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/184 2009
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 października 2009r.
Dział Rozdział
§
Treść
Zmniejszenia Zwiększenia
400
40002
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
1.000
600
60013
6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje
114.138
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
60014
4300 Zakup usług pozostałych
30.000
700
70005
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
1.300
801
80101
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
3.200
80103
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na pod2.000
stawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
921
92109
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
96.638
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
96.638
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
17.500
851
85158
4300 Zakup usług pozostałych
1.029,94
854
85415
3260 Inne formy pomocy dla uczniów
16.343
926
92695
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
2.000
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
2.000
212.776
171.010,94

Ogółem zmniejszenie wydatków - 41.765,06 zł
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII/184 2009
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 października 2009r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/184 2009
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 października 2009r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok
w zł
L.p.
I

II

Źródła finansowania
Ogółem wydatki bieŜące
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki majątkowe
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Wydatki w roku
budŜetowym
2009

Planowane wydatki budŜetowe na realizację
zadań programu w latach 2010-2011
Razem
2010 rok
2011 rok
2010-2011

84797,00
8903,69
75893,31
14499795,00 12820496,00
7693748,60 8292181,00

7274928,00
5008968,00

20095424,00
13301149,00

6806046,40 4528315,00
14584592,00 12820496,00
7702652,29 8292181,00

2265960,00
7274928,00
5008968,00

6794275,00
20095424,00
13301149,00

2265960,00

6794275,00

6881939,71

4528315,00
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVIII/184 2009
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 października 2009r.
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Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVIII/184 2009
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 października 2009r.
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Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXVIII/184 2009
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 października 2009r.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/235/09
RADY GMINY BIELINY
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania
lub wynajmowania na czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata lub na czas nieoznaczony
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a)
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1,

art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261,
poz. 2603 ze zm.) Rada Gminy Bieliny uchwala
co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Wójcie - naleŜy przez to rozumieć Wójta
Gminy Bieliny,
2) Radzie - naleŜy przez to rozumieć Radę Gminy
Bieliny,
3) Gminie - naleŜy przez to rozumieć Gminę
Bieliny,

4) ustawie - naleŜy przez to rozumieć ustawę
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
§ 2. Niniejsze zasady nabywania, zbywania
i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub wynajmowania na czas dłuŜszy niŜ
trzy lata lub na czas nieoznaczony nie naruszają
ustawy oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział II
Nabywanie nieruchomości
§ 3.1. Nabywanie nieruchomości następuje w celu wykonywania określonych ustawami
zadań publicznych Gminy.
2. Nabywanie nieruchomości przez Gminę
poprzedzają rokowania prowadzone z właścicielem lub uŜytkownikiem wieczystym, a podstawą
rokowań dotyczących ceny transakcji jest cena
zaproponowana przez Wójta.

3. Wójt moŜe zlecić wycenę nieruchomości
rzeczoznawcy majątkowemu.
4. Zgody Rady Gminy wymaga:
1) nabycie nieruchomości, której cena transakcyjna przekracza równowartość 50.000,00 zł.
2) nabycie nieruchomości obciąŜonej hipoteką

Rozdział III
Zamiana nieruchomości
§ 4.1. Zamiany nieruchomości dokonuje
się w szczególności w przypadku:
1) potrzeby pozyskania nieruchomości w celu
realizacji zadań publicznych Gminy
2) eliminowania nadmiernego rozproszenia
nieruchomości gminnych
3) potrzeb inwestycyjnych
4) uzasadnionych gospodarczo i ekonomicznie
wniosków osób prawnych i fizycznych

2. Wójt dokonując zamiany nieruchomości
bierze pod uwagę wartość zamienianych nieruchomości ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego.
3. Zamiana nieruchomości o wartości
przekraczającej równowartość 50.000,00 zł. wymaga zgody Rady.
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Rozdział IV
Zbywanie nieruchomości
§ 5.1. SprzedaŜ lub oddanie nieruchomości w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
następuje w drodze przetargu z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach ustawy.
2. O formie przetargu decyduje Wójt.
3. SprzedaŜ lub oddanie w uŜytkowanie
wieczyste nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 50.000,00 zł. wymaga uprzedniej
zgody Rady.

4. Ustala się następujące stawki procentowe pierwszej opłaty z tytułu uŜytkowania wieczystego:
1) 15 % ceny nieruchomości gruntowej przy oddaniu w uŜytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
2) 25 % ceny nieruchomości gruntowej przy oddaniu w uŜytkowanie wieczyste w drodze przetargu

Rozdział V
ObciąŜanie nieruchomości
§ 6.1. Nieruchomości mogą być obciąŜane
ograniczonymi prawami rzeczowymi w szczególności uŜytkowaniem, słuŜebnością, hipoteką.
2. Wójt moŜe obciąŜać nieruchomość według zasad określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym w szczególno-

ści w ustawie Kodeks cywilny oraz w ustawie o
księgach wieczystych i hipotece.
3. ObciąŜanie nieruchomości słuŜebnością
gruntową i słuŜebnością przesyłu następuje za
wynagrodzeniem rocznym ustalonym przez Wójta.

Rozdział VI
WydzierŜawianie i wynajmowanie nieruchomości na czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata
lub na czas nieoznaczony
§ 7.1. WydzierŜawianie i wynajmowanie
nieruchomości z zastrzeŜeniem § 8 następuje w
drodze przetargu.
2. O formie przetargu decyduje Wójt.
3. JeŜeli przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym, w okresie nie krótszym niŜ 30 dni,
ale nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy licząc od dnia
jego zamknięcia, moŜna wydzierŜawić lub wynająć nieruchomość w drodze rokowań.
4. Warunki wydzierŜawienia lub wynajmu
nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza
się w ogłoszeniu o przetargu podawanym do
publicznej wiadomości przez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz przez
opublikowanie na stronie internetowej urzędu.
§ 8.1. Odstąpienie od przetargu moŜe nastąpić w przypadkach określonych w ustawie.
2. Odstąpienie od przetargu w przypadkach określonych w ust. 1 wymaga zgody Rady.
3. Warunki wynajmowania lub wydzierŜawiania nieruchomości w drodze bezprzetargowej ustala się w rokowaniach przeprowadzonych z najemcą lub dzierŜawcą.

§ 9.1. Czynsz z tytułu dzierŜawy i najmu
ustala się na poziomie stawek rynkowych obowiązujących dla nieruchomości o podobnym rodzaju
uŜytkowania, lokalizacji i stanie technicznym.
2. Stawki czynszu ustala Wójt.
3. Przy wydzierŜawianiu i wynajmowaniu
nieruchomości w drodze przetargu stawką wywoławczą jest stawka określona w ust. 2.
4. JeŜeli przetarg nie przyniósł rezultatu,
stawkę czynszu ustala się w wysokości ustalonej
z dzierŜawcą lub najemcą w drodze rokowań.
5. Czynsz z tytułu dzierŜawy i najmu podlega corocznej waloryzacji współczynnikiem
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
za rok poprzedni.
§ 10.1. Umowa dzierŜawy i najmu powinna mieć formę pisemną i powinna określać termin płatności czynszu.
2. Umowa dzierŜawy i najmu powinna
określać w jakim stanie przedmiot dzierŜawy i
najmu powinien zostać zwrócony.
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3. W umowach najmu i dzierŜawy zawieranych na czas nieokreślony naleŜy zastrzec
okresy wypowiedzenia.

Poz. 3859,3860

4. W umowach najmu i dzierŜawy zawieranych na czas określony, jeśli przewiduje się
moŜliwość ich wcześniejszego rozwiązania, naleŜy określić przypadki, w których moŜliwe będzie wypowiedzenie umowy.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 11. Traci moc uchwała nr II/20/02 Rady
Gminy Bieliny z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i
obciąŜania nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierŜawiania lub najmu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bieliny.
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Nowakowski
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UCHWAŁA NR XXXVIII/193/2009
RADY GMINY RYTWIANY
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmian.), art. 165, i art. 184
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104
z późn. zmian.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków
o kwotę 9 000 zł zgodnie z zał. Nr 1
§ 2. Dokonać przeniesień w planie wydatków na kwotę 77 000 zł zgodnie z zał. Nr 2
§ 3. - Załącznik nr 3 - Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011 - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
- załącznik nr 3a - zadania inwestycyjne roczne
w 2009r. - otrzymuje brzmienie określone w
załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały

-

-

załącznik nr 4 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 2009r. - otrzymuje brzmienie określone
w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały
załącznik nr 4a - wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 2009r. - otrzymuje brzmienie
określone w załączniku Nr 4a do niniejszej
uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy: M. Sadowski
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Rady Gminy Rytwiany
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Załączniki Nr 3
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/147/2008
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 30 grudnia 2008r.
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Załączniki Nr 3a
Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXVII/147/2008
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z dnia 30 grudnia 2008r.
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Załączniki Nr 4
Załącznik Nr 4
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Załączniki Nr 4a
Załącznik Nr 44a
do uchwały Nr XXVII/147/2008
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 30 grudnia 2008r.
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Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w godzinach pracy Urzędu
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