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UCHWAŁA NR XLI/178/10
RADY POWIATU W OPATOWIE
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2010 r.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)
oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240), Rada Powiatu w Opatowie uchwala, co
następuje:
Dział

Rozdział
Razem

Paragraf
955

§ 1. W uchwale Nr XL/165/09 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2010,
wprowadza się następujące zmiany:
1. W planie przychodów, dochodów i wydatków:
Zwiększyć przychody:
300.332,300.332,-

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 147
Dział
Dz. 600

Dz. 700
Dz. 900

Rozdział
rozdz. 60014

rozdz. 70005
rozdz. 90019

Dz. 600
Dz. 700
Dz. 851

rozdz. 60014
rozdz. 70005
rozdz. 85111

Dz. 851
Dz. 801
Dz. 854

rozdz. 85195
rozdz. 80130
rozdz. 85415
Razem:

– 10006 –
Paragraf
§ 0970
§ 4210
§ 4300
§ 8545
§ 0690
§ 0970
§ 3040
§ 4210
§ 4240
§ 4300
§ 4430
§ 4700
§ 6056
§ 6050
§ 6060
§ 4270
§ 6055
§ 2910
§ 4560
§ 6220
§ 4390
§ 0830
§ 3240

Poz. 1166

Zwiększyć dochody:
20.000,-

Zwiększyć wydatki:
10.000,10.000,-

428.614,400.000,218.469,6.000,10.000,1.500,70.750,1.000,5.000,324.219,100.000,100.000,74.420,354.194,22.070,5.000,102.462,170.800,10.000,1.077.083,-

10.000,1.377.415,-

2. Pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami:
Dział
Dz. 757
Dz. 758
Dz. 851

Rozdział
rozdz. 75704
rozdz. 75818
rozdz. 85111

Dz.801

rozdz. 80130

Dz. 754

rozdz. 75411

Dz. 852

rozdz. 85218

Dz. 854

rozdz. 85403

Dz. 801

rozdz. 80134

Dz. 801

rozdz. 80111

Paragraf
§ 8020
§ 4810
§ 6220
§ 6229
§ 4010
§ 4040
§ 4060
§ 4210
§ 4010
§ 4750
§ 4040
§ 4220
§ 4010
§ 4040
§ 4010
§ 4040
§ 4010
§ 4040

Razem

Zmniejszyć wydatki
122.538,170.468,-

Zwiększyć wydatki

122.538,170.468,813,813,44.500,44.500,600.500,600,500,675,675,1.492,1.492,1.802,343.388,-

1.802,343.388,-

3. Załączniki Nr 3, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 16 do
uchwały Nr XL/165/09 otrzymują brzmienie
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.

Przewodniczący Rady:
Bogusław Włodarczyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/178/10
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 lutego 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
w złotych
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

1

600

2

700
900

3

801

Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

4
Przebudowa ciągu dróg
powiatowych
o
nr
0743T i 0767T na
60014
odcinku
Stodoły
Podgrochocice
Bidziny - Stodoły Wieś
(2008-2011).
Projekt Pl 0197 „Termomodernizacja
bu70005
dynków
użytecznosci
publicznej na terenie
powiatu
opatowskie90019
go”. (2005-2010)
Rozbudowa budynku
Zespołu Szkół Nr 1 w
Opatowie.
Odnowa
80195
potencjału sportowo –
dydaktycznego (20072011)
Ogółem

Łączne
nakłady
finansowe

wydatki
poniesione
do
31.12.2009 r.

rok budżetowy 2010
(8+9+10+11)

dochody
własne jst

kredyty
i pożyczki

dotacje
i środki
pochodzące z
innych źr.*

środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

5

6

7

8

9

10

11

7 589 689

3 085 882

1 950 480

4 729 810

4 051 397

354 194

390 096

324 219

324 219

-

A.
B. 390 096
C.
D.

-

6 521 960

130 960

3 120 000

248 000

1 000 000

18 841 459

7 268 239

5 748 893

962 315

1 000 000

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

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program

2011 r.

2012 r.

wydatki
do
poniesienia po
2012 roku

12

13

14

15

1 170 288

2 553 327

-

-

ZDP
w Opatowie

A.
B.
C.
D.

354 194

-

-

-

Starostwo
Powiatowe
w Opatowie

A.
B.
C.
D.

1 872 000

3 271 000

-

-

Zespół Szkół
Nr 1 Opatów

3 396 482

5 824 327

-

-

x

390 096
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLI/178/10
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 lutego 2010 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.
w złotych
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

1

600

60014

2

3

900

900

Nazwa zadania
inwestycyjnego

4
Przebudowa drogi
pow. 0696T odc.
Ożarów - Czachów od
km 4+460 do km
5+060 o dłg. 3340

rok
środki
dotacje
budżetowy
wymienione
dochody kredyty
i środki
2010
w art. 5
własne jst i pożyczki pochodzące
(7+8+9+10)
ust. 1 pkt 2
z innych źr.*
i 3 u.f.p.
6
7
8
9
10
2 520 286 1 003 986

-

A. 756 100
B. 760 200
C.
D.

-

-

90019

Dofinansowanie samochodu z podnośnikiem hydraulicznym
typu SHD - 25

100 000

100 000

-

A.
B.
C.
D.

90019

Termomodernizacja
budynku Specjalnego
Ośrodka Szkolno Wychowawczego w
Dębnie

100 000

100 000

-

A.
B.
C.
D.

2 720 286 1 203 986

-

A.
B.
C.
D.

Ogółem

756 100
760 200

-

-

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

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
11
Zarząd Dróg
Powiatowych
w Opatowie
Komenda
Powiatowa
Państwowej
Strazy Pożarnej
w Opatowie
Specjalny
Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
w Dębnie
-
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLI/178/10
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 lutego 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.
I

II

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

Wydatki w roku
budżetowym
2010
55 000
5 775
49 225
5 748 893
2 352 411
3 396 482
5 803 893
2 358 186
3 445 707

w zł
Planowane wydatki budżetowe na
realizację zadań programu w latach
2011-2012
Razem
2011 rok
2012 rok
2011-2012
55 000
55 000
5 775
5 775
49 225
49 225
5 824 327
5 824 327
2 329 731
2 329 731
3 494 596
3 494 596
5 879 327
5 879 327
2 335 506
2 335 506
3 543 821
3 543 821
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLI/178/10
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 lutego 2010 r.
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
w zł

L.p.

1.

2

3

Projekt

Okres
realizacji
zadania

Program: Regionalny
Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
RPOWŚ Oś Priorytetowa:
3 Podniesienie jakości
systemu komunikacyjnego
regionu. Działanie: 3.2.
2008-2011
Rozwój systemów lokalnej
infrastruktury komunikacjnej. Projekt: Przebudowa
ciągu dróg powiatowych o
nr 0743T i 0767T na odcinku
Stodoły - Podgrochocice Bidziny - Stodoły Wieś.
Program: Operacyjny dla
wykorzystania środków
finansowych Mechanizmu
Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego
mechanizmu Finansowego 2005-2010
Działanie: Projekt PL 0197
„Termomodernizacja
budynków użyteczności
publlicznej na terenie
powiatu opatowskiego”.
(2005-2010)
Program: Regionalny
Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
RPOWŚ
Priorytet: OŚ 5 „Wzrost
jakości infrastruktury
społecznej oraz inwestycje
w dziedzictwo kulturowe,
sport i turystykę”
2007-2011
Działanie: 5.2. Podniesienie
jakości usług publicznych
poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych.
Projekt: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w
Opatowie - odnowienie
potencjału sportowodydaktycznego
Ogółem wydatki majątkowe
-środki z budżetu j.t.s.
-środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych
źródeł zagranicznych

Jednostka
org. realizująca zadanie lub
koordynująca
program

Dział

Rozdz
źródło
Wartość zadania:
- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego

Zarząd Dróg
Powiatowych
w Opatowie

600

-

-

-

-

-

-

4 475 928

1 773 644

1 170 288

1 531 996

-

-

Wartość zadania:
- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych
- środki z budżetu
90019
j.s.t.

4 729 810
1 103 472

4 051 397
779 253

678 413
-

-

-

-

80195 Wartość zadania:
- środki z budżetu
j.s.t.

6 521 960
2 621 960

130 960
65 560

- środki z budżetu
krajowego

-

- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

60014
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

700

Starostwo
Powiatowe
w Opatowie
900

801

ZS Nr 1
Opatów

Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
Wydatki
Wydatki
programu w latach
poniesione
w roku
2011-2011
do
budżetowym
po
31.12.2009r.
2010
2012
kwota
2011 rok
2012
rok
roku
7 589 689
3 085 882
1 950 480 2 553 327
3 113 761
1 312 238
780 192 1 021 331
-

Przewidywane nakłady i źródła
finansowania

70005

-

-

-

-

-

-

3 626 338

3 272 144

354 194

-

-

-

3 120 000
1 248 000

3 271 000
1 308 400

-

-

-

-

-

-

-

3 900 000

65 400

1 872 000

1 962 600

-

-

18 841 459
6 839 193
12 002 266

7 268 239
2 157 051
5 111 188

5 748 893
2 352 411
3 396 482

5 824 327
2 329 731
3 494 596

-

-

324 219
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLI/178/10
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 lutego 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Treść
2
Przychody ogółem:

Klasyfikacja
§
3

Kredyty
§ 952
Pożyczki
§ 952
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budże§ 903
tu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
Prywatyzacja majątku jst
§ 941 do 944
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)
§ 931
Inne źródła (wolne środki)
§ 955
Przelewy z rachunku lokat
§ 994
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
§ 992
Spłaty pożyczek
§ 992
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
§ 963
pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
§ 991
Lokaty
§ 994
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)
§ 982
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995

Kwota
2010 r.
4
2 642 963
1 000 000

1 642 963
500 000
500 000
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLI/178/10
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 lutego 2010 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
w złotych
w tym:
w tym:
Wydatki jednostek
budżetowych
Nazwa zadania

Dział

Rozdział

Dochody
ogółem

1
2
3
4
I. Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań realizowanych
wspólnie z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego
Projekt na
600
60013
drogę nr 754 T
Projekt „e-św.
Rozb. Infrastr.
750
75020
Informat. JST”
Projekt „Nad
Czarną
750
75075
Kamienną”
Utrzymanie
dzieci w
852
85201
359 700
placówkach
utrzymanie
dzieci w
852
85204
44 000
rodzinach
orzekanie o
niepełnospraw853
85321
6 000
ności
Rehabilitacja
osób niepełno853
85311
sprawnych
Biblioteka
921
92116
publiczna
II. Dochody i wydatki związane z
pomocą rzeczową lub finansową
realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.
Remopnty dróg
600
60014
1 120 000
powiatowych
Inwestycje na
drodze
600
powiatowej
Inwestycje na
drogach
600
powiatowych
Ogółem

60014
60014

wydatki
wynazwiązane
grodzez
nia i
realizacją
skadki
statutood nich
wych
naliczane
zadań

§

Wydatki
ogółem

5

6

7

8

9

10

6630

49 243

-

-

-

-

2330

60 000

60 000

-

2320

97 162

97 162

2320

190 000

2320

Wydatki
bieżące

Dotacje
na
zadania
bieżące

w tym:

Wydatki na
programy
ŚwiadfinansoWydatki Wydatki
czenia na
wane z
na
z tytułu
rzecz
udziałem obsługę poręczeń
osób
środków, o
długu
i
fizyczktórych
(odset- gwarannych
mowa w
ki)
cji
art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
11
12
13
14

-

-

60 000

-

-

-

-

97 162

-

-

-

190 000

-

190 000

-

-

-

65 000

65 000

-

65 000

-

-

-

2320

6 000

6 000

2580

87 132

87 132

-

87 132

-

-

2310

32 000

32 000

-

32 000

-

-

1 920 000

2710

1 920 000

760 200

6300

2 520 286

390 096

6309

1 950 480

2 679 996

-

6 977 303

5 000

-

-

-

-

-

2 457 294

5 000

1 000

-

1 920 000
1 921 000

531 294

-

inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

zakup i
objęcie
akcji i
udziałów

wniesienie
wkadów
do spółek
prawa
handlowego

15

16

17

18

49 243

49 243

-

-

Wydatki
majątkowe

-

-

-

2 520 286

2 520 286
1 950 480

-

-

-

1 950 480

-

-

-

4 520 009

4 520 009
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLI/178/10
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 lutego 2010 r.
Dotacje celowe w 2010 r.
Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

w złotych
Kwota
dotacji
5

Jednostka otrzymująca dotację

1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1
600
60013 Projekt na drogę Nr 754
2
750
75020 Projekt „e świętokrzskie Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej JTS”
3
750
75075 Projekt „Nad Czarną Kamienną - nieodkryte piękno
północnej części województwa świętokrzyskiego”
4
851
85111 Wyposażenie Szpitala Powiatowego w Opatowie
5
851
85111 Budowa Szpitala Powiatowego
6
852
85201 Zwrot kosztów utrzymania dzieci
7

852

85204

Zwrot kosztów utrzymania dzieci

8

921

92116

Dofinansowanie utrzymania biblioteki
Ogółem

5
Województwo Świętokrzyskie
Województwo Świętokrzyskie

49 243
60 000

Powiat Starachowice

97 162

SPZZOZ w Opatowie
SPZZOZ w Opatowie
Powiaty w których przebywają dzieci
w placówkach wychowawczych
Powiaty w których przebywają dzieci
w rodzinach zastepczych
Urząd Miasta i Gminy w Opatowie

701 468
225 000
190 000
65 000
32 000
1 419 873

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XLI/178/10
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 lutego 2010 r.
w złotych

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 r.
Lp.
I

II

Dział
900

710

Rozdział
90011

71030

Wyszczególnienie
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Stan środków obrotowych na początek roku
Przychody
Wydatki
Stan środków obrotowych na koniec roku
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Stan środków obrotowych na początek roku
Przychody
Wydatki
Stan środków obrotowych na koniec roku

Plan na 2010 r.
134 000
350 000
434 000
50 000
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UCHWAŁA NR XLIV/216/2010
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 9 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) w związku z art. 166 ust. 1, art. 166a,
art. 184 ust. 1, pkt 7, 8, 10 lit. a i b ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w
związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2,
art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236,
art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1
pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
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§ 1. W uchwale Rady Gminy w Nowym
Korczynie nr XXXXII/211/2010 z dnia 31 stycznia
2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2010 rok w § 2 ust. 2 w wyniku błędu pisarskiego wystąpił nieprawidłowy zapis „w latach
2010-2013”. Po zmianach treść otrzymuje
brzmienie:
2. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie
z załącznikiem nr 3 (i 3a - wydatki inwestycyjne
jednoroczne).”
§ 2. Uchyla się dotychczasową treść § 3
uchwały Rady Gminy w Nowym Korczynie
nr XXXXII/211/2010 z dnia 31 stycznia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010
rok wprowadzając zapis o treści:
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 901 527 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
2) kredytów w kwocie -901 527 zł
Przychody budżetu w wysokości 2 273 349 zł,
rozchody w wysokości 1 371 822 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 5.
§ 3. Załącznik nr 4a do uchwały Rady Gminy w Nowym Korczynie nr XXXXII/211/2010 z
dnia 31 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok po zmianach
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy
w Nowym Korczynie nr XXXXII/211/2010 z dnia
31 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2010 rok po zmianach otrzy-
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muje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy
w Nowym Korczynie nr XXXXII/211/2010 z dnia
31 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2010 rok po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik nr 14 do uchwały Rady Gminy w Nowym Korczynie nr XXXXII/211/2010 z
dnia 31 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok po zmianach
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4
do niniejszej uchwały.
§ 7. Zmniejsza się dochody:
Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 o kwotę: 97 300 zł
Zmniejsza się wydatki:
Dział 801 Rozdział 80101 § 4270 o kwotę: 97 300 zł
§ 8. Zwiększa się dochody :
Dział 758 Rozdział 75831 § 2920 o kwotę: 4 834 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 750 Rozdział 75023 § 4300 o kwotę: 4 834 zł
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Nowy Korczyn:
Małgorzata Matusik
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/216/2010
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 9 marca 2010 r.
Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 147
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/216/2010
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 9 marca 2010 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 147

– 10020 –
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIV/216/2010
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 9 marca 2010 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 147

– 10021 –
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLIV/216/2010
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 9 marca 2010 r.
Dotacje celowe w 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLIV/217/2010
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 9 marca 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. pkt 9 lit. c
i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku
z § 10 uchwały Rady Gminy nr XXXXII/211/2010
z dnia 31 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2010 rok. Rada
Gminy Nowy Korczyn uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy na kwotę 2 273 349,00 zł (słownie:
dwa miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące
trzysta czterdzieści dziewięć złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu
gminy na 2010 rok w kwocie 901 527,00 zł oraz
na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów kwocie 1 371 822,00 zł.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 147
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§ 2.1. Źródłem spłaty kredytu, o którym
mowa w § 1 będą wpływy z subwencji ogólnej.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

2. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2016.
3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie
weksel In blanco.

Przewodnicząca Rady Gminy Nowy Korczyn:
Małgorzata Matusik
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UCHWAŁA NR XLIV/218/2010
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 9 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/196/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego
poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późniejszymi zmianami), w związku z art. 5, art. 6
ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały stanowiącym wykaz inkasentów w tabeli w punkcie 11
w miejsce „Lizak Jan zam. Nowy Korczyn
ul. Krakowska”
wpisuje się
„Misiaszek Jerzy zam. Nowy Korczyn ul. Buska”.

§ 2. Pozostałe uregulowania pozostają bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Nowy Korczyn:
Małgorzata Matusik

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/218/2010
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 9 marca 2010 r.
WYKAZ INKASENTÓW

1168

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 147

– 10024 –

Poz. 1170

1170
1169

UCHWAŁA NR XLIV/219/2010
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 9 marca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/130/2008 z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie poboru podatku
rolnego i leśnego oraz ustalenia wynagrodzenia za ww. czynności
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 b
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz.
431 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200
poz. 1682 z późniejszymi zmianami) i art. 28 § 4
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.
60 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w
Nowym Korczynie uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały stanowiącym wykaz inkasentów w punkcie 11 w miej-

sce „Lizak Jan zam. Nowy Korczyn ul. Krakowska”
wpisuje się
„Misiaszek Jerzy zam. Nowy Korczyn ul. Buska
§ 2. Pozostałe uregulowania pozostają bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Nowy Korczyn:
Małgorzata Matusik
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/219/2010
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 9 marca 2010 r.
WYKAZ INKASENTÓW
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 147
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UCHWAŁA NR XLIV/221/2010
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 9 marca 2010 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5 poz 33), Rada
Gminy w Nowym Korczynie uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wymogi jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nowy Korczyn, stanowiące załącznik nr 1 do
uchwały.

§ 2. Określa się wymogi jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie
gminy Nowy Korczyn, stanowiące załącznik nr 1
do uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Świętokrzyskiego
Przewodnicząca Rady Gminy Nowy Korczyn:
Małgorzata Matusik

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/221/2010
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 9 marca 2010 r.
Warunki jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowy Korczyn.
Rozdział 1
Postanowienie ogólne
§ 1. Warunki, jakie powinien spełnić
przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
zwane dalej „warunkami” określają:
1) Przedmiot i zakres działalności.
2) Obowiązki przedsiębiorcy świadczącego usługi.
3) Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego.
4) Wymagania w zakresie środków sanitarnych
i porządkowych.
5) Wymagania w zakresie miejsc odzysku i
unieszkodliwiania odpadów

6) Procedurę ubiegania się przyznawanie zezwoleń.
§ 2. Ilekroć w warunkach jest mowa o:
1) odpadach komunalnych – rozumie się przez
to odpady powstające w gospodarstwach
domowych, a także odpady nie zawierające
odpadów niebezpiecznych pochodzących od
innych wytwórców odpadów, które ze
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
2) odpadach komunalnych drobnych - należy
przez to rozumieć odpady zbierane do typowych pojemników lub worków;

Dziennik Urzędowy
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3) odpadach komunalnych wielkogabarytowych
(o dużych wymiarach) - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą
być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary i masę, w typowych pojemnikach, np.
stare meble, sprzęt gospodarstwa domowego, wózki itp.;
4) odpadach ulegających biodegradacji (organicznych) – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
5) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez
to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
6) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się
przez to instalacje i urządzenia przeznaczone
do gromadzenia nieczystości ciekłych w
miejscu ich powstawania;
7) stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
8) recyklingu – rozumie się przez to taki odzysk,
który polega na powtórnym przetwarzaniu
substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu
uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny z wyjątkiem odzysku energii;
9) odzysku – rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia,
zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające
na wykorzystaniu odpadów w całości lub w
części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji , materiałów lub energii i
ich wykorzystania, określone w zał. Nr 5 do
ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(Dz. U. Nr 62, poz. 78 z późn. zm.);
10) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to
każde działanie, w szczególności umieszcza-
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nie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku
lub unieszkodliwiania;
11) przedsiębiorstwie komunalnym – gminna
jednostka organizacyjna prowadząca na obszarze własnej gminy działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
12) składowisku odpadów – rozumie się przez to
obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów;
13) przedsiębiorstwie wywozowym - należy
przez to rozumieć zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę, w
rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadającego wydane przez wójta gminy, prezydenta lub burmistrza, zezwolenie na świadczenie usług związanych ze zbiórką i transportem odpadów komunalnych lub opróżnianiem i transportem nieczystości ciekłych;
14) właścicielu nieruchomości - rozumie się
przez to także właścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
15) posiadaczu odpadów – rozumie się przez to
każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę
prawną lub jednostkę organizacyjną); domniemywa się, władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących
się na nieruchomości;
16) posiadaczu odpadów – rozumie się przez to
każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inna osobę fizyczną, osobę
prawną lub jednostkę organizacyjną); domniemywa się, że władający powierzchnią
ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania
§ 3. Warunki określają jakie wymagania
powinien spełnić oraz jakimi środkami technicznymi musi dysponować, przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie
usług w zakresie odbierania odpadów komunal-

nych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowy
Korczyn.

Rozdział 3
Obowiązki Przedsiębiorcy
§ 4. Przedsiębiorca świadczący usługi w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nie-

czystości ciekłych na terenie Gminy Nowy Korczyn musi posiadać stosowne zezwolenie.
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§ 5. Zezwolenia, o których mowa w § 4
udziela w drodze decyzji Wójt Gminy na wniosek
przedsiębiorcy, który posiada środki techniczne
odpowiednie do zakresu działalności, określone
w dalszej części załącznika.
§ 6.1. Z posiadania zezwolenia jest zwolniona gminna jednostka organizacyjna tj. Zakład
Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie
prowadzący na obszarze Gminy Nowy Korczyn
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na zasadach określonych w ustawie.
2. Gminna jednostka organizacyjna musi
spełnić warunki wymagane przy udzieleniu zezwolenia.
§ 7. Przedsiębiorca jest zobowiązany do:
1) wykonywania usług z należytą starannością,
2) wystawiania dowodów korzystania z usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości, ilości i daty wywiezienia odpadów,
3) zawierania umów z właścicielami i zarządcami nieruchomości na wywóz odpadów i
nieczystości ciekłych - w terminie do 15 dnia
po upływie każdego miesiąca sporządzić i
przekazać Wójtowi Gminy Nowy Korczyn
wykaz właścicieli, z którymi w poprzednim
miesiącu zawarł umowy, oraz wykaz właścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu
umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły

Poz. 1171

4) prowadzenie rejestrów zleceniodawców,
5) uiszczania opłaty za składowanie odpadów i
przyjęcie ścieków u zarządzającego składowiskiem i oczyszczalnią ścieków,
6) składania do Urzędu Gminy w Nowym Korczynie raportów ze swej działalności na terenie Gminy lub na żądanie Rady Gminy: - masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru Gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, - sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów
odebranych odpadów komunalnych, - masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów, - masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na
składowiskach odpadów i sposobów lub
sposobu ich zagospodarowania.
7) informacje określone w pkt. 3 i pkt. 6 winny
być przekazane w formie pisemnej i elektronicznej.
8) przedkładania do wglądu organom kontrolującym - dokumentów sprzedaży usług ,
9) świadczenia usług zgodnie z przepisami
Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r.
Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) zgodnie z ustawą
o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z
późn. zm.) i zgodnie z przepisami Prawa
wodnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z
późn. zm)

Rozdział 4
Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego
I.

§ 8.
Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych.
1. Pojazdy stosowane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem
w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem
(ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo
o ruchu drogowym – Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
2. Pojazdy winny być dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów i winny
spełniać standardy techniczne, określone
w przepisach szczegółowych, tj samochody powinny spełniać standardy opisane w normie PN-EN1501-1 „pojazdy do
usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy załadowcze.
Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa”.
3. Pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający

łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy,
adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.
II. Pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych (nie segregowanych i segregowanych).
1. Pojemniki oferowane przez przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości, z którym
zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych (nie segregowanych i zbieranych selektywnie), winny spełniać następujące wymagania:
1) zapewnić gwarancję bezpieczeństwa
dla obsługi podczas ich opróżniania i
dla osób zbierających odpady oraz
powinny być dopasowane do urządzeń załadowczych pojazdów,
2) pojemniki powinny być oznakowane
w sposób czytelny i widoczny, ułatwiający łatwa identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich
nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.
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3) w sytuacji gdy nieruchomość nie jest
wyposażona w pojemniki – przedsiębiorca oferuje właścicielowi szczelne
worki, które:
a) powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, ułatwiający łatwa identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na
nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy,
b) dla potrzeb selektywnej zbiórki
winny być kolorowe, a do gromadzenia odpadów nie segregowanych – czarne.
III. Sprzęt do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
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-

tabor samochodowy powinien spełniać
wymagania obowiązujących przepisów,
w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w
sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617)
IV. Bazy transportowe.
- przedsiębiorca powinien dysponować
odpowiednią bazą transportową, na terenie której będą garażowane środki
transportu i przechowywane pojemniki,
zlokalizowaną na obszarze Gminy Nowy
Korczyn lub w odległości nie większej niż
30 km od granicy Gminy.

Rozdział 5
Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych
§ 9.1. Pojazdy do odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych winny być myte
oraz odkażane nie, rzadziej niż raz w tygodniu.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia dla zdrowia i życia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu.
3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób nie powodujący
nadmiernego hałasu, zapylenia, a także nie powodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej.

4. Przedsiębiorca powinien myć i odkażać
pojemniki nie rzadziej niż raz w roku oraz dodatkowo na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości.
5. Przedsiębiorca ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do
ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż:
1) raz w miesiącu.
6. Przewożone w kontenerze oraz w otwartej skrzyni ładunkowej odpady komunalne muszą być zabezpieczone siatką lub plandeką przed
rozwiewaniem i rozpylaniem.

Rozdział 6
Wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów
§ 10. Przedsiębiorca ma obowiązek –
uwzględniając zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami, do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez:
1) przekazywanie do właściwego zakładu zebranych selektywnie opakowań z papieru i
tektury oraz papieru i tektury nieopakowaniowych, opakowań wielomateriałowych,
opakowań z tworzyw sztucznych, tekstyliów,
opakowań ze szkła, opakowań z blachy stalowej i z aluminium oraz metali,
2) przekazywanie do odpowiednich zakładów
zebranych selektywnie odpadów wielkoga-

barytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
3) przekazywanie do właściwego zakładu zebranej selektywnie frakcji odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych,
4) przekazywanie do właściwego zakładu zebranych selektywnie odpadów budowlanych
np. z remontów,
5) składowanie na składowisku zorganizowanym odpadów komunalnych nie podlegających segregacji oraz innych strumieni odpadów komunalnych zmieszanych.
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Rozdział 7
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Nowy Korczyn
§ 11. Zezwolenie na świadczenie usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowy Korczyn zwanej dalej „zezwoleniem” jest wydawane
na podstawie wniosku złożonego przez Przedsiębiorcę. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy oraz
jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności,
3) określenie środków technicznych, jakimi
dysponuje przedsiębiorca
4) informacje o technologiach stosowanych lub
przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług,
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po
zakończeniu działalności
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej
prowadzenia
7) kopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, krajowego rejestru sądowego lub rejestru spółdzielni z właściwym zakresem działania,
8) dokumentację z dotychczasowej działalności
w zakresie świadczenia usług.
§ 12. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien udokumentować gotowość ich przyjęcia
przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność
w zakresie składowania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
§ 13. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich
odbioru przez stację zlewną.
§ 14. Zezwolenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby Przedsiębiorcy.
2) przedmiot i obszar działania objętej zezwoleniem, oraz jego NIP,
3) termin podjęcia działalności,
4) wymagania w zakresie jakości usług objętych
zezwoleniem,

5) niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem,
6) inne wymagania szczególne wynikające z
odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania
usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem.
§ 15. Zezwolenie na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości lub
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i
transport nieczystości ciekłych powinno określać
dodatkowo miejsce odzysku i unieszkodliwienia
odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
§ 16. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
§ 17. Wójt Gminy może odmówić wydania
zezwolenia jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami ciekłymi:
1) jest niezgodny z wymaganiami ustawy i
przepisami odrębnymi,
2) mógłby powodować zagrożenia dla życia lub
zdrowia ludzi lub środowiska,
§ 18. Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał
zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim
warunków, Wójt Gminy Nowy Korczyn wzywa
go do niezwłocznego zaniechania naruszenia
tych warunków. Jeżeli Przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, Wójt może
cofnąć, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania
§ 19. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia
nie zwalnia Przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących
wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.
§ 20. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności
objętej zezwoleniem, jeśli wymagać tego będą
względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.
§ 21. Działalność przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
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tranportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy
Nowy Korczyn winna być prowadzona zgodnie z
Programem Ochrony Środowiska i Programem
Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy Korczyn
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oraz Szczegółowymi zasadami utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i unormowaniami.
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UCHWAŁA NR XLIV/222/2010
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 9 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r Nr 179, poz. 1485 z późn.
zm.), Rada Gminy w Nowym Korczynie uchwala,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Nowy Korczyn:
Małgorzata Matusik
Załącznik do Uchwały nr XLIV/222/2010
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 9 marca 2010 r.

Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Nowy Korczyn
§ 1. Zasadniczym celem programu jest
przeciwdziałanie powstawaniu problemów narkomanii.
§ 2. Główne zadania programu polegają
na prowadzeniu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii
oraz integracją osób uzależnionych od narkotyków, a w szczególności zadania te obejmują:
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.
1. Organizowanie pomocy terapeutycznej,
2. Udzielanie wsparcia informacyjnego w
Punkcie Konsultacyjnym,
3. Ułatwienie dostępu osobom uzależnionym od narkotyków do profesjonalnej
pomocy terapeutycznej.
II. Udzielanie rodzinom, w których występują
problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.
1. Współpraca z GOPS w zakresie udzielania pomocy psychologicznej w Punkcie
Konsultacyjnym,

2. Podejmowanie czynności zmierzających
do orzekania o zastosowanie wobec
osoby uzależnionej od narkotyków obowiązku poddania się leczeniu poprzez realizowanie podstawowych zadań w ramach GPRPA i Narkomanii,
3. Udział członków GKRPA w szkoleniach z
zakresu rozwiązywania problemów narkomanii podnoszące kompetencje zawodowe,
4. Organizowanie różnych form pomocy dla
dorosłych członków rodziny z problemem narkomanii,
5. Prowadzenie w szkołach działań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez:
- organizowanie spotkań profilaktycznych z rodzicami,
- przekazywanie informacji społecznoprawnych przez pedagoga szkolnego i
nauczycieli,
- udostępnianie ulotek i biuletynów.
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności,
informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
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w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportoworekreacyjnych dla uczniów.
1. Współpraca ze szkołami w zakresie realizacji wprowadzonej problematyki zapobiegania narkomanii.
- organizowanie spotkań informacyjnych,
debat, szkoleń kadry pedagogicznej.
- organizowanie spotkań informacyjnych dla rodziców
- wdrażanie ogólnokrajowych kampanii.
- realizowanie innych, alternatywnych
form pomocy młodzieży z grup ryzyka, pochodzących z rodzin z problemem alkoholizmu i narkomanii.
2. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszur, plakatów,
literatury i programów komputerowych,
zakup zestawu komputerowego) na potrzeby szkół i komisji (GKRPA) w zależności od potrzeb i możliwości finansowych.
IV. Wspomaganie działań instytucji, organizacji i
osób fizycznych służących rozwiązywaniu
problemów narkomanii.
1. Wspieranie alternatywnych form profilaktyki środowiskowej.
2. Realizacja i upowszechnianie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego,
zdrowego stylu życia, informowania o
szkodliwości środków i substancji, których
używanie może prowadzić do narkomanii.
- współpraca GKRPA ze szkołami, klubami sportowymi, służbą zdrowia,
GOK, GOPS, komisariatem Policji.
- organizowanie i finansowanie zajęć
dla dzieci i młodzieży w świetlicach
szkolnych
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-

organizowanie i finansowanie zajęć
sportowo–rekreacyjno-kulturalnych dla
dzieci i młodzieży
- dofinansowanie wyposażenia Świetlic
Szkolnych na terenie gminy
- finansowanie zakupów art. spożywczych.
V. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i
rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Realizowanie zadań związanych z integrowaniem w/w osób ze środowiskiem lokalnym poprzez:
- poradnictwo rodzinne.
- współdziałanie i koordynacja działań z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi problematyką narkomanii oraz placówkami profesjonalnie zajmującymi się
profilaktyką i terapią uzależnień.
- prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od
narkomanii.
§ 3. Pośrednią odpowiedzialność za realizację i koordynowanie zadań programu sprawuje GKRPA i Narkomanii.
§ 4. Źródłem finansowych zadań zawartych w programie są środki finansowe budżetu
gminy gromadzone z opłat pobieranych przy
wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finansowe na 2010r –
10 000 zł.
§ 5. Za realizację programu od strony finansowej i merytorycznej odpowiada Wójt Gminy.
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 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 wyłożone 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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