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UCHWAŁA NR XLIV/268/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie na terenie miasta i gminy
Stąporków
b) grupa 2 - pozostali odbiorcy - 4,89 zł/m3
c) grupa 3 - Samorządowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i organizacje poŜytku publicznego - 4,59 zł/m3
d) grupa 4 - ścieki dowoŜone - 4,41 zł/m3
3) ustala się miesięczną opłatę abonamentową
za odczyt:
a) grupa 1 - gospodarstwa domowe 2,89 zł/m-c
b) grupa 2 - pozostali odbiorcy - 10,20 zł/m-c
c) grupa 3 - Samorządowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i organizacje poŜytku publicznego - 10,20 zł/m-c
Do taryf i opłat, o którym mowa w § 1 dolicza się
podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi
przepisami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 24 ust. 1 i 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z
późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy netto za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedłoŜone we wniosku z dnia
12 października 2009r przez Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie w
wysokości:
1) za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego
zaopatrzenia w wodę dla:
a) grupa 1 - gospodarstwa domowe 2,92 zł/m3
b) grupa 2 - pozostali odbiorcy - 4,45 zł/m3
c) grupa 3 - Samorządowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i organizacje poŜytku publicznego - 3,87 zł/m3
2) za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przez:
a) grupa 1 - gospodarstwa domowe 3,97 zł/m3

§ 2. Taryfy obowiązują przez okres 1 roku,
tj. od dnia 1 stycznia 2010 r do 31 grudnia 2010 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pietras

4253

4254
4254

UCHWAŁA NR XLIV/269/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Stąporków na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68,
poz. 449), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budŜetowe wg
§ 1 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki budŜetowe wg
§ 2 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 557

– 25239 –

Poz. 4254

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się
Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pietras

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 557
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Poz. 4254

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/269/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 listopada 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLIV/270/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Stąporków na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68,
poz. 449), uchwala się, co następuje:

na 2009 rok” do Uchwały Nr XXXI/183/2009 Rady
Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 marca 2009r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Stąporków na
2009r. zmieniony uchwałami: Nr XXXII/187/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca
2009r., Nr XXXIX/227/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2009r. Nr XLII/260/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września
2009r. w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej
uchwały.

§ 1. W uchwale Nr XXXI/183/2009 Rady
Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 marca 2009r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Stąporków
na 2009r. zwanej dalej „uchwałą” wprowadza
się następujące zmiany:
1. W § 2 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„Ustala się wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w
wysokości 1.042.109 zł, z tego: - wydatki bieŜące w kwocie 989.657 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 52.452 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b”.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 4 „Wydatki
bieŜące na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” do Uchwały
Nr XXXI/183/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 9 marca 2009r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Stąporków na 2009r., zmienionej
uchwałą Nr XXXIX/227/2009 Rady Miejskiej w
Stąporkowie
z
dnia
23
lipca
2009r.,
Nr XLII/260/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z
dnia 29 września 2009r. w brzmieniu załącznika
Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budŜetowe wg
§ 1 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zwiększa się wydatki budŜetowe wg
§ 2 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik Nr 4a „Wydatki
majątkowe na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” do
Uchwały Nr XXXI/183/2009 Rady Miejskiej w
Stąporkowie z dnia 9 marca 2009r. w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Stąporków na 2009r.
zmieniony uchwałami: Nr XXXII/187/2009 Rady
Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2009r., Nr
XXXIX/227/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z
dnia 23 lipca 2009r., Nr XLII/260/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w
brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się załącznik Nr 4b „Wydatki na
programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych
źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

§ 7. Zmienia się załącznik Nr 3a „Zadania
inwestycyjne roczne w 2009r.”do Uchwały
Nr XXXI/183/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 9 marca 2009r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Stąporków na 2009r., zmienionej
uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie:
Nr XXXII/187/2009 z dnia 30 marca 2009r.,
Nr XXXVIII/212/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.,
Nr XXXVIII/214/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.,
Nr XLI/238/2009 z dnia 31 sierpnia 2009r.,
Nr XLII/256/2009 z dnia 29 września 2009r.,
Nr XLII/260/2009 z dnia 29 września 2009r.,
Nr XLII/264/2009 z dnia 29 września 2009r. w
brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się
Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pietras
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/270/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 listopada 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLIV/271/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Stąporków na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68,
poz. 449), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budŜetowe wg
§ 1 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się dochody budŜetowe wg
§ 2 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budŜetowe wg
§ 3 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zwiększa się wydatki budŜetowe wg
§ 4 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się
Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pietras

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 557

– 25255 –

Poz. 4256

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/271/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 listopada 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLIV/272/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Stąporków na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68,
poz. 449), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budŜetowe wg
§ 1 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmniejsza się wydatki budŜetowe wg
§ 2 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budŜetowe wg
§ 3 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się
Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pietras

Dziennik Urzędowy
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– 25258 –

Poz. 4257,4258

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/272/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 listopada 2009 r.

§ 1. Zwiększa się dochody budŜetowe:
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska o kwotę 20.000 zł,
rozdział 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę
20.000 zł,
§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieŜących jednostek sektora
finansów publicznych o kwotę 20.000 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budŜetowe:
dział 710 - Działalność usługowa o kwotę 1.500 zł,
rozdział 71035 - Cmentarze o kwotę 1.500 zł,
§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę
1.500 zł,
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska o kwotę 20.000 zł,
rozdział 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę
20.000 zł,
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budŜetowe:
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.500 zł,
rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi o kwotę 1.500 zł,
§ 4260 - Zakup energii o kwotę 1.500 zł.
4257

4258
4258

UCHWAŁA NR XLIV/274/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Stąporków na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68,
poz. 449), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXI/183/2009 Rady
Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 marca 2009r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Stąporków
na 2009r. zwanej dalej „uchwałą” wprowadza
się następujące zmiany:
1. W § 2 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„Ustala się wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w
wysokości 1.500.587 zł, z tego: - wydatki bieŜące w kwocie 989.657 zł, - wydatki majątkowe
w kwocie 510.930 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 4a i 4b”.
§ 2. Zwiększa się dochody budŜetowe wg
§ 1 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budŜetowe wg
§ 2 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zwiększa się wydatki budŜetowe wg
§ 3 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się załącznik Nr 4a „Wydatki
majątkowe na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” do
Uchwały Nr XXXI/183/2009 Rady Miejskiej w
Stąporkowie z dnia 9 marca 2009r. w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Stąporków na 2009r.
zmieniony uchwałami: Nr XXXII/187/2009 Rady
Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2009r.,
Nr XXXIX/227/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2009r. Nr XLII/260/2009 Rady
Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września
2009r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 6. Zmienia się załącznik Nr 4b „Wydatki
na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi
na
2009
rok”
do
Uchwały
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Nr XXXI/183/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 9 marca 2009r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Stąporków na 2009r. zmieniony
uchwałami: Nr XXXII/187/2009 Rady Miejskiej w
Stąporkowie z dnia
30 marca 2009r.,
Nr XXXIX/227/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2009r. Nr XLII/260/2009 Rady
Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września
2009r. w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 7. Zmienia się załącznik Nr 3a „Zadania
inwestycyjne roczne w 2009r.”do Uchwały
Nr XXXI/183/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 9 marca 2009r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Stąporków na 2009r., zmienionej
uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie:
Nr XXXII/187/2009 z dnia 30 marca 2009r.,
Nr XXXVIII/212/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.,
Nr XXXVIII/214/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.,
Nr XLI/238/2009 z dnia 31 sierpnia 2009r.,
Nr XLII/256/2009 z dnia 29 września 2009r.,
Nr XLII/260/2009 z dnia 29 września 2009r.,
Nr XLII/264/2009 z dnia 29 września 2009r. w
brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8. Zmienia się załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w

Poz. 4258

latach 2009-2011”do Uchwały Nr XXXI/183/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 marca
2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Stąporków na 2009r., zmienionej uchwałami
Rady Miejskiej w Stąporkowie: Nr XXXII/190/2009
z dnia 30 marca 2009r., Nr XXXIII/192/2009 z dnia
28 kwietnia 2009r., Nr XXXIII/195/2009 z dnia
28 kwietnia 2009r., Nr XXXIII/196/2009 z dnia
28 kwietnia 2009r., Nr XXXVIII/214/2009 z dnia
25 czerwca 2009r., Nr XXXIX/225/2009 z dnia
23 lipca 2009r., Nr XLI/238//2009 z dnia 31 sierpnia 2009r., Nr XLII/256/2009 z dnia 29 września
2009r., Nr XLII/264/2009 z dnia 29 września
2009r. w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej
uchwały.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się
Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pietras
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/274/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 listopada 2009 r.

§ 1. Zwiększa się dochody budŜetowe:
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę
256.197 zł,
rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi o kwotę 256.197 zł,
§ 6208 - Dotacje rozwojowe o kwotę 256.197 zł.
§ 2. Zmniejsza się wydatki budŜetowe:
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę
458.478 zł,
rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi o kwotę 458.478 zł,
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych „Budowa sieci wodociągowej Gmina
Stąporków” o kwotę 458.478 zł.
§ 3. Zwiększa się wydatki budŜetowe:
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę
458.478 zł,
rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi o kwotę 458.478 zł,
§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych „Budowa sieci wodociągowej Gmina
Stąporków” o kwotę 256.197 zł,
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych „Budowa sieci wodociągowej Gmina
Stąporków” o kwotę 202.281 zł,
dział 750 - Administracja publiczna o kwotę
86.597 zł,
rozdział 75023 - Urzędy gmin o kwotę 85.597 zł,

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 8.597 zł,
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł,
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę 67.000 zł,
rozdział 75095 - Pozostała działalność o kwotę
1.000 zł,
§ 3030 - RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
o kwotę 1.000 zł,
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska o kwotę 8.000 zł,
rozdział 90095 - Pozostała działalność o kwotę
8.000 zł,
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł,
dział 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę
161.600 zł,
rozdział 92601 - Obiekty sportowe o kwotę
122.000 zł,
§ 4270 - Zakup usług remontowych „Remont budynku MKS w Stąporkowie” o kwotę 122.000 zł,
rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 25.000 zł,
§ 3250 - Stypendia róŜne o kwotę 25.000 zł,
rozdział 92695 - Pozostała działalność o kwotę
14.600 zł,
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Koziej Woli” o kwotę 14.600 zł.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/274/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIV/274/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLIV/274/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLIV/274/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 listopada 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLIV/275/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Stąporków na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68,
poz. 449), uchwala się, co następuje:

Nr XXXIX/227/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2009r., Nr XLII/260/2009 Rady
Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września
2009r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budŜetowe wg
§ 3 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 4 „Wydatki
bieŜące na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” do Uchwały
Nr XXXI/183/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 9 marca 2009r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Stąporków na 2009r., zmienionej
uchwałą Nr XXXIX/227/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2009r., Nr XLII/260/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września
2009r. w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej
uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki budŜetowe wg
§ 4 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się
Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 4b „Wydatki
na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi
na
2009
rok”
do
Uchwały
Nr XXXI/183/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 9 marca 2009r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Stąporków na 2009r. zmieniony
uchwałami: Nr XXXII/187/2009 Rady Miejskiej w
Stąporkowie z dnia
30 marca 2009r.,

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

§ 1. Zmniejsza się dochody budŜetowe wg
§ 1 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się dochody budŜetowe wg
§ 2 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pietras
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/275/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 listopada 2009 r.

§ 1. Zmniejsza się dochody budŜetowe:
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej o kwotę 165 zł,
rozdział 85395 - Pozostała działalność o kwotę
165 zł,
§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 165 zł.
§ 2. Zwiększa się dochody budŜetowe:
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej o kwotę 165 zł,
rozdział 85395 - Pozostała działalność o kwotę
165 zł,
§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 165 zł.
§ 3. Zmniejsza się wydatki budŜetowe:
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej o kwotę 5.414 zł,
rozdział 85395 - Pozostała działalność o kwotę
5.414 zł,
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 3 zł,
§ 4118 - Składki na ubezpieczenie społeczne o
kwotę 2.558 zł,
§ 4119 - Składki na ubezpieczenie społeczne o
kwotę 370 zł,
§ 4128 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 329 zł,
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 48 zł,
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 69 zł,

§ 4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek o kwotę 27 zł,
§ 4308 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.748 zł,
§ 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 252 zł,
§ 4749 - Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 2 zł,
§ 4759 - Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji o kwotę 8 zł.
§ 4. Zwiększa się wydatki budŜetowe:
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej o kwotę 5.414 zł,
rozdział 85395 - Pozostała działalność o kwotę
5.414 zł,
§ 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 3 zł,
§ 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę
4.691 zł,
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę
614 zł,
§ 4218 - Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 69 zł,
§ 4248 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek o kwotę 27 zł,
§ 4748 - Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 2 zł,
§ 4758 - Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji o kwotę 8 zł.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/275/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIV/275/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 listopada 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLIV/276/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 20 listopada 2009 r.
pozbawienia kategorii drogi gminnej Boków - Hucisko
Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku
art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r,
Nr 19 poz. 115, Dz. U. z 2007r, Nr 23, poz. 136,
Dz. U. z 2007r, Nr 192, poz. 1381, Dz. U. z 2008r,
Nr 54, poz. 326, Dz. U. z 2008r, Nr 218, poz. 1391,
Dz. U. z 2008r, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r,
Nr 19, poz. 101, Dz. U. z 2009r, Nr 19, poz. 100,
Dz. U. z 2009r, Nr 86, poz. 720) oraz art. 18, ust. 2,
pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r ,
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r, Nr 23, poz.220,
Dz. U. z 2002r, Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002r,
Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002r, Nr 214, poz.
1806, Dz. U. z 2003r, Nr 80, poz. 717, Dz. U. z
2003r, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002r, Nr 153,
poz. 1271, Dz. U. z 2004r, Nr 102, poz. 1055,
Dz. U. z 2004r, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2002r,
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005r, poz. 172, poz.
1441, Dz. U. z 2006r, Nr 17, poz. 128, Dz. U. z
2005r, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r, Nr 48, poz. 327, Dz. U. z

2007r, Nr 138, poz. 974, Dz. U. z 2007r, Nr 173,
poz. 1218, Dz. U. z 2008r, Nr 180, poz. 1111,
Dz. U. z 2008r, Nr 223, poz.1458, Dz. U. z 2009r,
Nr 52, poz. 420) - po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zarządu Powiatu Koneckiego, uchwala się co
następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej,
drogę Boków - Hucisko nr 003893T, zgodnie z
oznaczeniem na mapie stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pietras
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Załącznik do Uchwały nr XLIV/276/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 listopada 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLIV/279/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/224/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2009r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18
ust. 2 pkt 15 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.), art. 81
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162,
poz. 1568; z późn. zm.) oraz art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm.) Rada
Miejska w Stąporkowie uchwala, co następuje

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/224/2009 Rady
Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2009r. w
sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków w § 2 ust. 2
punkt 2) otrzymuje nowe brzmienie: „”Dotacja
na prace lub roboty budowlane przy zabytku
moŜe finansować nakłady obejmujące: przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
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§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pietras

4261

4262
4262

UCHWAŁA NR XLIV/281/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Stąporków na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68,
poz. 449), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się wydatki budŜetowe wg
§ 1 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki budŜetowe wg
§ 2 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w
latach 2009-2011”do Uchwały Nr XXXI/183/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 marca
2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Stąporków na 2009r., zmienionej uchwałami Rady
Miejskiej w Stąporkowie: Nr XXXII/190/2009 z dnia
30 marca 2009r., Nr XXXIII/192/2009 z dnia
28 kwietnia 2009r., Nr XXXIII/195/2009 z dnia
28 kwietnia 2009r., Nr XXXIII/196/2009 z dnia
28 kwietnia 2009r., Nr XXXVIII/214/2009 z dnia
25 czerwca 2009r., Nr XXXIX/225/2009 z dnia
23 lipca 2009r., Nr XLI/238//2009 z dnia 31 sierpnia
2009r., Nr XLII/256/2009 z dnia 29 września 2009r.,

Nr XLII/264/2009 z dnia 29 września 2009r. w
brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik Nr 3a „Zadania
inwestycyjne roczne w 2009r.”do Uchwały
Nr XXXI/183/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 9 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Stąporków na 2009r., zmienionej
uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie:
Nr XXXII/187/2009 z dnia 30 marca 2009r.,
Nr XXXVIII/212/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.,
Nr XXXVIII/214/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.,
Nr XLI/238/2009 z dnia 31 sierpnia 2009r,
Nr XLII/256/2009 z dnia 29 września 2009r.,
Nr XLII/260/2009 z dnia 29 września 2009r.,
Nr XLII/264/2009 z dnia 29 września 2009r. w
brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się
Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pietras
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/281/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 listopada 2009 r.

§ 1. Zmniejsza się wydatki budŜetowe:
dział 750 - Administracja publiczna o kwotę
20.000 zł,
rozdział 75023 - Urzędy gmin o kwotę 20.000 zł,
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych - „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t.” o kwotę 20.000 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki budŜetowe:
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę
10.000 zł,

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000 zł,
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę 10.000 zł,
dział 750 - Administracja publiczna o kwotę
10.000 zł,
rozdział 75023 - Urzędy gmin o kwotę 10.000 zł,
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę 10.000 zł.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/281/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIV/281/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 listopada 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/256/09
RADY GMINY W BOGORII
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie zmian budŜetu gminy na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

-

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budŜetowych o kwotę 4.206.592,72 zł w tym:
1) dział 600 rozdział 60016 § 6058 o kwotę
2.354.448,00 zł
dział 600 rozdział 60016 § 6059 o kwotę
538.000,00 zł
- budowa ulicy Kolejowej i dróg w ramach
RPO poz. 2 zał. nr 2
2) dział 900 rozdział 90001 § 6058 o kwotę
1.309.726,00 zł
- budowa zbiornika wodnego na rzece Korzennej - RPO poz. 17 zał. nr 2
3) dział 921 rozdział 92109 § 6058 o kwotę
4.418,72 zł
- przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury
- RPO poz. 19 zał. nr 2

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budŜetowych o kwotę 4.206.592,72 zł w tym:
1) dział 600 rozdział 60016 § 6208 o kwotę
2.354.448,00 zł
dział 600 rozdział 60016 § 6629 o kwotę
538.000,00 zł
- dotacje na budowę ulicy Kolejowej i dróg
w ramach RPO
2) dział 900 rozdział 90001 § 6208 o kwotę
1.309.726,00 zł
- dotacje na budowę zbiornika wodnego w
ramach RPO
3) dział 921 rozdział 92109 § 6208 o kwotę
4.418,72 zł
Dział
600

750

801

Rozdział
60016

Paragraf
6050

§ 3. Dokonać przeniesienia planu wydatków budŜetowych

Zmniejszenie
-

75095

6058
6059
4300
4410
4700
4010

685.965
-

80101

4110
4010

-

4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4300
4350
4010
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280

4.300
5.245
100
4.900
2.000
1.000
1.440
200
1.700
450
-

75023

80104

dotacja na przebudowę Gminnego
Ośrodka Kultury (wg zawartej umowy)

Zwiększenie
Objaśnienia
35.703 Budowa ulicy Kolejowej i dróg w
ramach RPO poz. 2 zał. nr 2 - środki
własne
650.262
-//-//8.000 Wydatki rzeczowe - administracja
1.000
-//2.000
-//8.500 Wynagrodzenie i pochodne - pracownicy gospodarczy UG
1.450
-//600 Zmiany na podstawie decyzji dyrektorów placówek oświatowych
-//-//-//8.600
-//-//2.000
-//-//3.000
-//-//3.310
-//-//150
-//400
-//-//-//-//20
-//-

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 557

80101

4300
4410
4010
4110
4170
4210
4240
4260
4270
4370
4410
4750
4010
4040
4110
4170
4210
4300
4350
4110
4120
4010
4040
4110
4210
4260
4270
4430
4010
4210
4750
6050

190
15.000
3.000
5.000
3.000
2.000
1.000
5.000
3.000
1.500
10
100
450
120
2.000
1.000
5.000
-

80113

4210

22.000

85219

4010

-

85295

4110
4120
4210
4300
4410
4440
4010
4110
4120
4210
3110
4113
4013
4213
4413
4213

50
6.175
46
100
645

85214

4303
6060

-

85401

4010

-

4110
4120
4240
4260
4300
4430
4740
3240
3260
4210

400
300
400
200
400
320
-

80110

80120

80146
80148

80114

852

85228

85295

854

85415
900

– 25292 –

90001

Poz. 4263
2.000
-//-//15.000
-//-//-//2.800
-//-//8.000
-//-//-//200
-//2.000
-//9.000
-//-//-//-//1.000
-//500
-//-//-//10
-//670
-//-//-//3.000
-//-//-//-//-//3.000
-//2.000
-//22.000 Modernizacja urządzeń sportowych
oraz elementów zagospodarowania
- SP Bogoria poz. 24 zał. nr 2
- Zakup materiałów - dowoŜenie
uczniów
2.526 zmiany na podstawie decyzji Kierownika OPS
1.459
-//248
-//200
-//1.048
-//300
-//83
-//252
-//92
-//17
-//-//-//26
-//-//-//120
-//- zmiany na podstawie decyzji dyrektora szkoły
645
-//17.784 Zakup kontenera mieszkalnego dla
podopiecznych OPS poz. 22 zał. nr 1
2.740 Zmiany na podstawie decyzji dyrektorów placówek oświatowych
265
-//140
-//-//-//-//-//-//-//320
-//3.000 Zakup materiałów - kanalizacja
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921
926
Razem
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90001

6050

40

90001

6050

-

90001

6059
6050

53.660
36.684

6058

-

90015

6059
6050
4260

6.660
-

90095

4010

-

92109

4110
4120
6059

5.418,72

92109

6050
6050

-

92109
92601

6059
6220
6050

124.880,74
49.000
1.062.049,46

§ 4.1. Dokonać zmian w załączniku nr 1
poprzez zwiększenie nakładów w poz. 18 wg
zarządzenia Wójta Gminy nr 92/09 z dnia 2 listopada 2009 roku.
2. Załączniki od 1-4 po zmianach załącza
się do uchwały.

Poz. 4263
- Wykup działek pod budowę zbiornika poz. 16 zał. nr 2
53.700 Rewitalizacja terenu wokół zbiornika poz. 22 zał. nr 2
-//- Budowa kanalizacji sanitarnej poz.
18 zał. nr 2
3.000 Budowa zbiornika wodnego poz. 17
zał nr 2 - środki własne
-//3.660
-//25.000 Zakup energii do oświetlenia ulicznego
10.000 Wynagrodzenie i pochodne - pracownicy grup interwencyjnych
1.000
-//50
-//- Rozbudowa budynku szkoły w
Jurkowicach poz. 20 zał. nr 2
1.000
-//129.299,46 Przebudowa Gminnego Ośrodka
Kultury poz. 19 zał. nr 2
-//- Dotacja celowa dla GOK
7.900 Studium wykonalności oraz wykonanie map dla zadania Rewitalizacja
terenów po byłej PKP poz. 27 zał. nr 2
1.062.049,46

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Madej

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/256/09
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 25 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVIII/256/09
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 25 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVIII/256/09
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 25 listopada 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.
w złotych
Nazwa zadania

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dział

Rozdział

1
2
3
Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień
między j.s.t.
Przebudowa drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice-Wiśniówka - II etap 600
60014
pomoc finansowa
Przebudowa dróg powiatowych na terenie Bogorii
600
60014
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0846T Malkowice Górne600
60014
Wierzbka I etap
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0846T Malkowice Górne600
60014
Wierzbka II etap
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0779T Grzybów-Gorzków600
60014
Niedźwiedź
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0715T Kujawy-Szczeglice
600
60014
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej
600
60013
Ogółem

Dochody
ogółem

§

Wydatki
ogółem

4

5

6

Wydatki
majątkowe
13

6300

950 000,00

950 000,00

6300

11 685,00

11 685,00

6300

29 780,00

29 780,00

6300

26 409,00

26 409,00

6300

370 000,00

370 000,00

6300
6300

32 126,00
100 000,00
1 520 000,00

32 126,00
100 000,00
1 520 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 557

– 25303 –

Poz. 4263,4264
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVIII/256/09
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 25 listopada 2009 r.

Dotacje celowe
w złotych
Lp. Dział
1
2

Rozdział
3

1.

600

60014

2.

600

60014

3.

600

60014

4.

600

60014

5.

600

60014

6.

600

60014

7.

921

92120

8.
9.

921
600

92109
60013

Nazwa zadania
4
Przebudowa drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice Wiśniówka - II etap
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0846T
Malkowice Górne - Wierzbka - I etap
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0846T
Malkowice Górne - Wierzbka - II etap
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0779T
Grzybów-Gorzków-Niedźwiedź
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0715T
Kujawy-Szczeglice
Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy
Bogoria
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - kościoły
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cebrze
wraz z zagospodarowaniem terenu
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej
Ogółem

Jednostka otrzymująca dotację
5
* Starostwo Powiatowe
w Staszowie

Kwota dotacji
5
950 000,00

Starostwo Powiatowe w Staszowie

29 780,00

Starostwo Powiatowe w Staszowie

26 409,00

Starostwo Powiatowe w Staszowie

370 000,00

Starostwo Powiatowe w Staszowie

32 126,00

Starostwo Powiatowe w Staszowie
Parafia X - podmiot określony
uchałą Rady Gminy

11 685,00

Gminny Ośrodek Kultury
Urząd Marszałkowski

50 000,00
36 620,00
100 000,00
1 606 620,00

4263

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŜące i nienaleŜące do sektora finansów
publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o poŜytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca
dotację wpisać „wyłoniona w drodze konkursu”

4264
4264

UCHWAŁA NR XXXVIII/258/09
RADY GMINY W BOGORII
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2
pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r.
Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z
dnia
30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego
sposobu określania wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. nr 5, poz. 33)
Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:
§ 1. W/w uchwała ustala wymagania, jakie
powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania od-

padów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie Gminy Bogoria powinien spełniać
następujące wymagania w zakresie:
1) wyposaŜenia technicznego, uwzględniające
wymagania dotyczące pojazdów, pojemników lub worków oraz bazy transportowej,
2) zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami,
3) miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 557

– 25304 –

2. Przez spełnienie wymagań, o których
mowa w § 2 ust.1 pkt 1 rozumie się:
1) Wymagania dotyczące pojazdów:
a) posiadanie min. 2 bezpyłowych pojazdów
specjalistycznych (bramowiec, śmieciarka
o zabudowie bębnowej lub prasowej) do
przewozu zmieszanych odpadów komunalnych,
b) posiadanie min. 2 pojazdów specjalistycznych do przewozu odpadów selektywnie
gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, w tym zmieszanych odpadów
opakowaniowych,
c) pojazdy specjalistyczne winny być wyposaŜone w sprzęt do usuwania ewentualnych zanieczyszczeń powstałych podczas
opróŜniania pojemników,
d) w przypadku przedsiębiorców, których
działalność polega wyłącznie na utrzymaniu czystości placów i dróg, opróŜnianiu
koszy ulicznych oraz konserwacji terenów
zielonych odstępuje się od wymogów
określonych w § 2 ust.2 pkt 1, lit. a) i b).
Dla tych przedsiębiorców dopuszcza się
dysponowanie minimum dwoma samochodami skrzyniowymi, oplandekowanymi
zabezpieczonymi przed przedostaniem się
odpadów do środowiska.
2) Wymagania dotyczące pojemników
a) dysponowanie:
- pojemnikami i kontenerami do gromadzenia odpadów komunalnych,
- pojemnikami do selektywnej zbiórki
odpadów lub workami z tworzyw
sztucznych,
b) dysponowanie pojemnikami wyposaŜonymi w szczelną pokrywę zabezpieczającą
przed dostępem zwierząt, oraz odpadami
atmosferycznymi, które w trakcie przemieszczania i opróŜniania nie mogą stanowić źródła nadmiernego hałasu.
3) Wymagania dotyczące bazy transportowej:
a) posiadanie przez przedsiębiorcę tytułu
prawnego do dysponowania bazą transportową z terenem utwardzonym, z wyznaczonymi miejscami do parkowania pojazdów, z wyznaczonymi miejscami do
magazynowani pojemników i kontenerów.
b) dysponowanie przez przedsiębiorcę bazą
spełniającą wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpoŜarowe i sanitarne, potwierdzone aktualną
opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wyposaŜoną w:
- miejsce postojowe z punktem napraw,
- pomieszczenie magazynowe,
- stanowisko do tymczasowego magazynowania odpadów takich jak: świetlówki, akumulatory, baterie, opony,
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odpady wielkogabarytowe,
sprzęt
elektryczny i elektroniczny.
c) posiadany przez przedsiębiorcę sprzęt: pojemniki i pojazdy, wykorzystywany do
świadczenia usług, w tym równieŜ sprzęt
wynajmowany, uŜywany, dzierŜawiony
powinien być oznakowany w sposób czytelny i widoczny, umoŜliwiający identyfikację świadczącego usługę.
3. Przez spełnienie wymagań, których
mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozumie się:
1) mycie z zewnątrz i wewnątrz oraz odkaŜanie,
nie rzadziej niŜ 2 razy w miesiącu pojazdów
do odbierania odpadów komunalnych,
2) prowadzenie działalności odbierania odpadów komunalnych w sposób nie powodujący
zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia mieszkańców
oraz zanieczyszczenia tras wywozu,
3) prowadzenie działalności w sposób nie powodujący zapylenia, a takŜe nie powodujący
uszkodzeń infrastruktury technicznej,
4) przewoŜone w kontenerze oraz w otwartej
skrzyni ładunkowej, selektywnie odebrane
odpady komunalne, muszą być zabezpieczone siatką lub plandeką przed rozwiewaniem i
rozpylaniem,
5) w przypadku zanieczyszczenia środowiska
podczas obsługi pojemników przedsiębiorca
winien je usunąć środkami znajdującymi się
na wyposaŜeniu pojazdów.
4. Przez spełnienie wymagań, o których
mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 rozumie się:
1) zawarcie przez przedsiębiorcę stosownych
umów z odbiorcami odpadów selektywnie
zbieranych,
2) w przypadku prowadzenia działalności polegającej na odzysku lub unieszkodliwieniu
odpadów, posiadanie przez przedsiębiorcę
prawomocnego zezwolenia, o którym mowa
w art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z
późn. zm),
3) zgodność postępowania z odbieranymi z
terenu Gminy Bogoria odpadami komunalnymi z zasadami wynikającymi z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Bogoria.
5. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
§ 3.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie
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Gminy Bogoria winien spełniać wymagania w
zakresie:
1) wyposaŜenia technicznego zawierający wymagania odnośnie do bazy transportowej,
2) zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami.
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2) wyposaŜenie pojazdów specjalistycznych w
sprzęt i środki dezynfekujące do usuwania
ewentualnych zanieczyszczeń powstałych
podczas opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
4. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

2. Przez spełnienie wymagań, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozumie się posiadanie
tytułu prawnego do dysponowania odpowiednią
bazą transportową z wyznaczonym miejscem do
parkowania pojazdów.

§ 4. Wskazuje się Składowisku Odpadów
w Jańczycach, Gmina Baćkowice jako miejsce
ich unieszkodliwiania oraz odzysku.

3. Przez spełnienie wymagań, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 rozumie się:
1) mycie pojazdów do opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych po zakończeniu pracy, część spustowa winna być odkaŜana po dokonaniu
opróŜnienia zbiornika,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Madej
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UCHWAŁA NR XXXVIII/259/09
RADY GMINY W BOGORII
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/195/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Bogoria
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w art. 30 ust. 6 i
ust. 6a, art. 49 ust. 1 i ust. 2, art. 54 ust. 7 w
związku z art. 91 d, pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) Rada
Gminy Uchwala co następuje:
§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria stanowiącym załącznik
do Uchwały nr XXX/195/09 Rady Gminy w Bogo-

rii z dnia 31 marca 2009 roku wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 2 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: „Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli,
uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia w danym roku kalendarzowym,
przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i
niepełnym wymiarze godzin.”
2) § 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Wyodrębnia
się środki finansowe na wypłatę dodatków
motywacyjnych w wysokości nie mniej niŜ
5% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w
danej szkole”
3) § 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Przyznany
dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie
moŜe być niŜszy niŜ 3 % i nie wyŜszy niŜ 20 %
jego wynagrodzenia zasadniczego."
4) § 7 otrzymuje brzmienie: „Szczegółowy wykaz stanowisk dla których przewidziane są
dodatki funkcyjne oraz ich wysokość określa
tabela:
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Lp.
Wyszczególnienie
1 Dyrektor Przedszkola liczącego: 3-5 oddziałów i więcej
2 Dyrektor szkoły (zespołu) liczącego:
- do 6 oddziałów
- od 7 do 16 oddziałów
Wicedyrektor szkoły (zespołu) liczącego:
- od 7 do 16 oddziałów
Dyrektor zespołu szkół liczącego
- 17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor
3 Kierownik świetlicy szkolnej

Miesięcznie w złotych
400-900
400-800
500-1000
450-850
600-1200
500-1000
200-600

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Bogoria

5) § 10 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Zachowuje
się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli
w wysokości co najmniej 1 % planowanych
rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty organu prowadzącego i dyrektorów szkół. Z wyodrębnionego
funduszu przeznacza się:
1. 0,6 % środków na nagrody dyrektora,
2. 0,4 % środków na nagrody Wójta Gminy.”

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia i obowiązuje od dnia
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Madej
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UCHWAŁA NR XXXVIII/260/09
RADY GMINY W BOGORII
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na
terenie Gminy Bogoria.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania
wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na
terenie Gminy Bogoria, stanowiący załącznik
Nr 1 do uchwały.
§ 2. Tracą moc Uchwała Rady Gminy w
Bogorii Nr XXXI/278/06 z dnia 31 stycznia 2006
roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostar-

czania wody i odprowadzania ścieków obowizującego na terenie Gminy Bogoria i Uchwała Rady Gminy w Bogorii Nr XXXIII/305/06 z dnia 26
kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr XXXI/278/06.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty publikacji.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Madej
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/260/09
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 25 listopada 2009 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego oprowadzenia ścieków na
terenie gminy Bogoria określa prawa i obowiązki
odbiorców usług oraz dostawcy świadczącego
usługi.
§ 2. UŜyte w Regulaminie określenia
oznaczają:
1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /tj. z 2006 r.

2)
3)
4)
5)

Dz. U. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami/
odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w
art. 2 pkt. 3 ustawy,
dostawca - Gmina Bogoria,
wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o
którym mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy,
okres obrachunkowy - określony w umowie
okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Rozdział 2
Minimalny poziom usług świadczonych przez Dostawcę w zakresie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków
§ 3. Dostawca dostarcza wodę i przyjmuje
ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, a w szczególności:
1) dostarcza wodę do nieruchomości o jakości
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi w sposób ciągły i niezawodny,
2) zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie
ciśnienie wody, o wielkości wynikającej z
warunków technicznych przyłączenia,
3) odbiera ścieki w sposób ciągły o sta-nie i
składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami w ilości określonej w dokumentacji projektowo-technicznej,
4) zapewnia spełnienie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru,
5) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z
winy odbiorcy,
6) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego po-siadaniu
za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy
7) instaluje na własny koszt wodomierz główny
po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy,
8) ponosi koszty zakupu wodomierza głównego
i jego utrzymanie,
9) Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli jakości wody i informuje o jakości wody przeznaczonej do spoŜycia kwar-

talnie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w lokalu Dostawcy.
§ 4. Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w
wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie
powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Dostawca oraz nie utrudniający
działalności a w szczególności:
1) wykorzystując pobieraną wodę oraz wprowadzając ścieki w celach określonych w
umowie i w warunkach przyłączenia nieruchomości,
2) uŜytkując wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący moŜliwości wystąpienia skaŜenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia
się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z centralnego ogrzewania,
3) zabezpieczając przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenia w którym zainstalowany jest wodomierz główny, a takŜe
zabezpieczając przed moŜliwością uszkodzeń
mechanicznych lub skutkami niskich temperatur
4) umoŜliwiając osobom reprezentującym Dostawcę prawo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych
przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,
5) zawiadamiając Dostawcę o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o
zerwaniu plomb,
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6) informując Dostawcę o zmianach stanu
prawnego nieruchomości,
7) informując Dostawcę o wszelkich zmianach
technicznych w instalacji wewnętrznej, które
mogą mieć wpływ na działanie sieci,
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8) udostępnić nieodpłatnie Dostawcy miejsca
na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości,
celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.

Rozdział 3
Szczegółowe warunki zawierania i rozwiązywania umów
§ 5. Postanowienia umowy nie mogą
ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień Regulaminu.
§ 6.1. Dostawca zawiera umowę na wniosek odbiorcy, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia oraz wylegitymowania się tytułem prawnym do nieruchomości, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
z osobą która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
2. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków moŜe być zawarta na czas
nieokreślony lub określony.
3. Umowa winna określać moŜliwości jej
rozwiązania.

4. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez Dostawcę środków technicznych
uniemoŜliwiających dalsze korzystanie z usług.
§ 7. Umowa o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków powinna być sporządzona
w formie pisemnej. Nie wymaga zachowania
formy pisemnej zmiana taryf w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana adresu do korespondencji.
§ 8. Umowa wygasa w przypadku śmierci
odbiorcy będącego osobą fizyczną, zmiany właściciela podłączonej nieruchomości, upadłości
strony, utraty przez Dostawcę zezwolenia.
§ 9. Po rozwiązaniu umowy, Dostawca
dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego
lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz
główny z zastosowaniem środków technicznych
uniemoŜliwiających dalsze korzystanie z usług..

Rozdział 4
Sposoby rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 10. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są
prowadzone przez Dostawcę z odbiorcami usług
na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych i ścieków.
§ 11.1. Ilość dostarczonej wody ustala się
na podstawie odczytu wodomierza głównego
2. W przypadku braku wodomierza ilość
zuŜytej wody określa się na podstawie przyjętych norm zuŜycia określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002
roku w sprawie określenia przyjętych norm zuŜycia wody /Dz. U. Nr 8, poz. 70/
3. W przypadku awarii wodomierza oblicza się średnie zuŜycie wody za okres 3 ostatnich
miesięcy.
4. W przypadku zawarcia umowy z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczanej wody ustala się
na podstawie wodomierzy zainstalowanych na

wszystkich punktach czerpalnych z uwzględnieniem róŜnicy wynikającej pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wodomierzy przy punktach czerpalnych.
§ 12.1. Ilość odprowadzonych ścieków
ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
2. W razie braku urządzeń pomiarowych
ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako
równą ilości wody dostarczonej.
§ 13. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zuŜytej wody
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy
wielkość jej zuŜycia na ten cel ustalona jest na
podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.
§ 14. Strony określą w umowie okres obrachunkowy, termin zapłaty, sposób uiszczania opłat
oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.
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§ 15. Odbiorca reguluje naleŜności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na pod-
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stawie wystawionych faktur przez Dostawcę w
okresach określonych w umowie.

Rozdział 5
Warunki przyłączenia do sieci
§ 16.1. Przyłączenie nieruchomości do
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa
się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie,
2. Dostawca po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.
3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze
uzgodnienie dokumentacji technicznej z Dostawcą.
4. Przed zawarciem umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków Dostawca
dokonuje odbioru technicznego wykonanego
przyłącza.
§ 17. Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej moŜe występować
osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z
nieruchomości której dotyczy wniosek, a w
przypadku nieruchomości o nieuregulowanym

stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w
stosunku do nieruchomości.
§ 18. Wniosek o wydanie technicznych
warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej powinien zawierać:
1) mapę sytuacyjną określającą usytuowanie
nieruchomości względem istniejącej sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
3) termin waŜności warunków przyłączenia.
§ 19. Dostawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeŜeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami.
§ 20. JeŜeli z wieloletnich planów rozwoju
i modernizacji nie wynika planowana budowa
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a
osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraŜa wolę
budowy tych urządzeń, gmina moŜe zawrzeć z
taką osobą umowę o wspólnej realizacji inwestycji. Po zawarciu umowy, Dostawca określi
warunki techniczne przyłączenia.

Rozdział 6
Warunki odbioru przyłącza
§ 21.1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Dostawca dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi
przez Dostawcę warunkami przyłączenia do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz z projektem przyłącza.
2. JeŜeli warunki przyłączenia do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej obejmowały
równieŜ obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń
wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza moŜe
być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.
3. Określone w warunkach przyłączenia
próby i odbiory częściowe oraz końcowe są
przeprowadzane przy udziale upowaŜnionych
przedstawicieli stron.

4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. Prace zanikające)
naleŜy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
5. Przed zasypaniem naleŜy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych w dwóch egzemplarzach,
z których jeden dostarcza się do Dostawcy a
drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego
się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.
§ 22.1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Dostawca
uzgadnia jego termin, nie później niŜ 3 dni po
dacie zgłoszenia.
2. Warunki prób i odbiorów, o których
mowa w § 21 ust. 2 są potwierdzane przez strony w sporządzonych protokołach.
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Rozdział 7
Warunki odcięcia lub zamknięcia przyłącza wody lub kanalizacji
§ 23. Dostawca odcina wodę lub zamyka
przyłącze wodno-kanalizacyjne jeŜeli:
1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami
prawa,
2) odbiorca usług nie uiścił naleŜności za pełne
dwa okresy obrachunkowe, następujące po
dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia
wymogów określonych w przepisach prawa
lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo
pominięcie urządzenia pomiarowego,
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody
lub nielegalne odprowadzenie ścieków, to
jest bez zawarcia umowy, jak równieŜ przy

celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
§ 24. Dostawca, który odciął dostawę wody, jest obowiązany do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi i poinformowania o moŜliwości korzystania z tego punktu. Dostawca o zamiarze odcięcia dostawy wody
lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o
miejscach i sposobie udostępnienia zastępczych
punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta gminy oraz
odbiorcę co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Rozdział 8
MoŜliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 25. Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać
informacje dotyczące dostępności do usług:
1) w Urzędzie Gminy w Bogorii, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

c) niniejszy regulamin
d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków.
2) Dostawca udostępnia nieodpłatnie do wglądu niniejszy Regulamin.

Rozdział 9
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych ścieków
§ 26.1. Dostawca zobowiązany jest do
udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w
wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
2. Wstrzymania zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków moŜe nastąpić bez
uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające
zagroŜenie dla Ŝycia, zdrowia i środowiska lub
uniemoŜliwiające świadczenie usług, a w szczególności z powodu nagłej awarii sieci gdy nie
ma moŜliwości prowadzenia zaopatrzenia w
wodę lub odprowadzania Ścieków.
3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-

remontowych Dostawca powiadomi odbiorców
najpóźniej na dwa dni przed jej planowanym
terminem.
4. W przypadku, gdyby przerwa, o której
mowa w pkt 3, trwała dłuŜej niŜ 12 godzin naleŜy
o tym powiadomić odbiorców minimum 7 dni
przed nią.
5. Gdy czas trwania nagłej awarii przekracza 12 godzin Dostawca obowiązany jest powiadomić odbiorców o fakcie wystąpienia awarii i
przypuszczalnym terminie jej usunięcia.
6. Powiadomienie o którym mowa w pkt 3
i 4 nastąpi poprzez rozplakatowanie ogłoszeń na
tablicach w zainteresowanych sołectwach i na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bogoria.
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Rozdział 10
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby reklamacji oraz wymiany informacji
zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
§ 27. Dostawca zobowiązany jest do
udzielenia na Ŝądanie odbiorców informacji w
związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie
później niŜ w ciągu:
1) 12 godzin - na telefoniczne Ŝądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia
przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
2) 7 dni - na pisemne Ŝądanie usunięcia przerw
i zakłóceń, o których mowa w pkt 1
§ 28.1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacje o których mowa w ust. 1
wnoszone są na piśmie, osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Dostawcy lub listem
poleconym.
3. Dostawca zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty
wpływu. Termin moŜe ulec przedłuŜeniu, jeŜeli
istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

Rozdział 11
Warunki dostawy wody na cele przeciwpoŜarowe
§ 29. Woda do celów przeciwpoŜarowych
dla obiektów jest dostępna przede wszystkim z
hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 31. Ilość wody pobranej na cele przeciwpoŜarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalona na podstawie informacji składanych przez jednostkę straŜy poŜarnej.

§ 30. Zapewnienie dostawy wody na cele
przeciwpoŜarowe następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą, Dostawcą i jednostką straŜy poŜarnej.

§ 32. NaleŜności za wodę pobraną na cele
przeciwpoŜarowe reguluje Gmina.

Rozdział 12
Postanowienia końcowe
§ 33. W sprawach nieobjętych niniejszym
Regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w
4266

szczególności przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.
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