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UCHWAŁA NR XXXIII/374/09
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na
2010 rok
Na podstawie 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
z późn. zm.), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z
późn. zm.) oraz art. 176 ust.1 i 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Miejska w Busku-Zdroju uchwala, co następuje:

art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, na
2010 rok, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 1. Uchwala się roczny Program Współpracy Gminy Busko-Zdrój z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Gradzik

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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Załącznik do Uchwały nr XXXIII/374/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 3 grudnia 2009 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA ROK 2010 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU
O DZIAŁALNOŚCI POśYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Podstawą Programu Współpracy
Gminy Busko-Zdrój z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami na 2010 rok, zwanym
dalej Programem, jest art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn.
zm.), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm.), oraz art. 176 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z
2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Przepisy te
nakładają na organy samorządu terytorialnego
obowiązek współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Programie jest
mowa o:

a) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r.
Nr 96,poz.873 z późn. zm.),
b) organizacji – rozumie się przez to organizacje
pozarządowe i inne podmioty prowadzące
działalność poŜytku publicznego, o których
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,
c) programie – rozumie się przez to Program
Współpracy Gminy Busko-Zdrój z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24.04.2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok,
d) Radzie – Radę Miejską w Busku-Zdroju,
e) Gminie – Gminę Busko-Zdrój.

Rozdział 2
Podmioty współpracy
§ 3. Program współpracy dotyczy Gminy
Busko-Zdrój oraz wszystkich organizacji prowadzących działalność poŜytku publicznego na
terenie Gminy lub na rzecz jej mieszkańców bez
względu na ich siedzibę, a w szczególności:
1) stowarzyszeń,
2) fundacji,
3) osób prawnych i jednostek organizacyjnych
kościołów i związków wyznaniowych,
4) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

5) oraz fundacji, których jedynym fundatorem
jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu
terytorialnego, chyba, Ŝe:
a) przepisy odrębne stanowią inaczej,
b) majątek tej fundacji nie jest w całości
mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych
lub
c) fundacja prowadzi działalność statutową
w zakresie nauki, w szczególności na
rzecz nauki.

Rozdział 3
Przedmiot współpracy
§ 4. Przedmiotem współpracy władz Gminy z organizacjami jest realizacja zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy. Biorąc pod uwagę jednak uzdrowiskowy charakter
Gminy Busko-Zdrój oraz zdefiniowaną w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców gminy, jak i moŜliwości efektywnego realizowania

przedsięwzięć przez organizacje, Rada uznaje za
priorytetowe zadania z zakresu:
a) ochrony i promocji zdrowia,
b) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i
młodzieŜy,
c) kultury , sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji,
d) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
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e) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym,
f) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego,
g) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
h) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Poz. 233

§ 5. Przedmiotem współpracy jest ponadto wzrost jakości usług kierowanych do mieszkańców Gminy i tworzenie mechanizmu rozwiązywania lokalnych problemów przy aktywnym
udziale zrzeszonych w organizacjach mieszkańców.

Rozdział 4
Formy Współpracy
§ 6. Charakter współpracy Gminy BuskoZdrój z organizacjami przybierze formę pozafinansową i finansową. Pozafinansowe formy
współpracy obejmują:
1. Wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności i współdziałanie w
celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:
a) przekazywanie
bieŜących
informacji,
wniosków, opinii i uwag związanych z realizacją Programu,
b) informowanie o sesjach Rady i posiedzeniach komisji, podczas których omawiane
będą zagadnienia związane z działalnością statutową organizacji,
c) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym złoŜonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych
oraz przedstawicieli Gminy Busko-Zdrój.
2. Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niŜ dotacje Gminy, poprzez:
a) przekazywanie informacji o ogłoszonych
konkursach grantowych, w których aplikantami mogą być organizacje lub samorząd,
b) przekazywanie informacji o szkoleniach i
warsztatach na temat pozyskiwania funduszy pozabudŜetowych,

c) udzielanie rekomendacji dla projektodawców na podstawie wspólnych, pozytywnych doświadczeń współpracy,
d) objęcie projektu patronatem merytorycznym,
e) oraz w miarę moŜliwości, wymianę ekspertów, wolontariuszy, udostępnienie sal
i sprzętu audio.
3. Pomoc przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje np. poprzez nieodpłatne udostępnianie lokalu, zaplecza technicznego, itp.
4. Sprawowanie patronatu Gminy nad inicjatywami organizacji wynikającymi ze statutowej działalności przejawiające się m.in. w:
a) pomocy w organizacji konkursów,
b) fundowaniu nagród,
c) udziale w pracach komisji konkursowych.
5. Wzajemna promocja działań, zwłaszcza tych
będących wspólnymi inicjatywami samorządu i organizacji.
§ 7. Finansowe formy współpracy obejmują:
1. Powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
2. Wspieranie wykonywania zadań publicznych
poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Rozdział 5
Zlecanie zadań publicznych
§ 8. Realizacja zadań publicznych prowadzona jest w oparciu o środki finansowe budŜetu
Gminy zaplanowane na 2010 rok.

w przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniem porównywalności metod kalkulacji
kosztów oraz porównywalności opodatkowania).

§ 9.1. Zlecanie realizacji zadań organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które Program określa jako zagadnienia
priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, chyba Ŝe przepisy
odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane
zadanie moŜna zrealizować efektywniej w inny
sposób określony w przepisach odrębnych (w
szczególności na zasadach i w trybie określonym

2. Otwarte konkursy są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze
oraz kompetencje właściwego organu.
3. Organizacje z własnej inicjatywy mogą
złoŜyć ofertę realizacji zadań publicznych, takŜe
tych, które są realizowane dotychczas w inny
sposób, w tym przez organy administracji pu-
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blicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.
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b)
c)

4. Lista zagadnień priorytetowych na rok
2010 informuje partnerów Programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań,
jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia
współpracy. Do pozostałych kryteriów naleŜą
wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji załoŜonych celów, oraz posiadane zasoby.

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej,
umieszczone na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

8. Szczegółowe procedury dla organizacji
wnioskujących o wsparcie lub powierzenie zadań publicznych kaŜdorazowo określa Regulamin Konkursu.
9. Oferenci są informowani o przyczynach
wyboru lub odrzucenia oferty.

5. Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
powołuje Komisję Konkursową w celu rozpatrzenia ofert złoŜonych przez organizacje w drodze otwartego konkursu.

§ 10.1. Bezpośrednimi realizatorami Programu będą stosownie do zakresu realizowanych przez nie zadań merytoryczne Wydziały
Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

6. Tryb pracy Komisji Konkursowej określa Regulamin Działania Komisji Konkursowej.

2. Ostatecznego wyboru oferty dokonuje
Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

7. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
podane zostaje do wiadomości w następujący
sposób:
a) zamieszczone w dzienniku o zasięgu lokalnym,

3. Uprawnieni pracownicy Urzędu Miasta
i Gminy w Busku-Zdroju mogą dokonać kontroli
prawidłowości wykonywania zleconego zadania
na kaŜdym jego etapie.

Rozdział VI
Postanowienie końcowe
§ 11. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym Programie mają zastosowanie przepisy ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności

poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z 2003r. z późń. zm.).
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UCHWAŁA NR XXXIII/377/09
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany budŜetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 15,
art 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ust 1,
2 i 3, art. 165 a , art. 166 i art. 184 ust 1 pkt 1, 2 ,
3, 4, 5,6,12, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z
2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się
co następuje:
§ 1. W budŜecie Gminy Busko-Zdrój na
2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) Zwiększa się dochody budŜetowe o kwotę
2.340.327,00 zł oraz zmniejsza się dochody
budŜetowe o kwotę 5.202.884,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2) Zwiększa się wydatki budŜetowe o kwotę
1.359.092,00 zł oraz zmniejsza się wydatki
budŜetowe o kwotę 4.021.649,00 zł.
zgodnie z załacznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.
3) Przychody:
a) zwiększa się § 955 o kwotę 200.000,00 zł
(zwiększa się wysokość wolnych środków jako nadwyŜkę środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu Gminy BuskoZdrój o kwotę 200.000,00 zł;)
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§ 2. BudŜet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po
stronie
planowanych
dochodów
81.326.512,00 zł;
2) po
stronie
planowanych
wydatków
96.197.316,00 zł;
Jednocześnie dokonuje się zmiany nazw zadań
inwestycyjnych
- W ramach działu 600 w rozdziale 60016 w
zakresie § 6050 Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa
dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój w tym:
* Przebudowa drogi gminnej Wełecz-Nowy
Folwark gmina Busko-Zdrój oraz przebudowa ul. Grunwaldzkiej i ul. Krótkiej w BuskuZdroju
* Przebudowa ulicy Dygasińskiego w BuskuZdroju
* Przebudowa ulic: Langiewicza i Szanieckiej
w Busku-Zdroju oraz dróg gminnych: GalówKopanina i Galów - Jata,
* Przebudowa dróg gminnych Słabkowice SłuŜów, Wełecz - Siesławice, przedłuŜenie ul.
Wrzosowej (Siesławice), Radzanów - Owczary oraz ulic: Hołdu Pruskiego, Jagiellońskiej
w Busku-Zdroju”.
- przyjmuje nową nazwę:
„Przebudowa dróg gminych na terenie Miasta i
Gminy Busko-Zdrój w tym:
* Przebudowa drogi gminnej Wełecz- Nowy
Folwark gmina Busko-Zdrój oraz przebudowa ul. Grunwaldzkiej i ul. Krótkiej w BuskuZdroju
* Przebudowa ulic: Langiewicza i Szanieckiej
w Busku-Zdroju oraz dróg gminnych: Galów
- Kopanina i Galów - Jata
* Przebudowa dróg gminnych Słabkowice SłuŜów, Wełecz - Siesławice, przedłuŜenie
ul. Wrzosowej (Siesławice), Radzanów Owczary oraz ulic: Dygasińskiego, Hołdu
Pruskiego, Jagiellońskiej w Busku-Zdroju”
- W ramach działu 900 w rozdziale 90005 w
zakresie § 6050 Zadanie inwestycyjne pod nazwą „MontaŜ kolektorów słonecznych”
- przyjmuje nową nazwę:
„Instalacja systemów energii odnawialnej”.
§ 3.1. Ustala się deficyt budŜetu stanowiący ujemną róŜnicę pomiędzy dochodami i
wydatkami budŜetu w wysokości 14.870.804,00 zł;
2. Deficyt budŜetu, o którym mowa w
pkt. 1 zostanie pokryty przychodami:
a) poŜyczek i kredytów w kwocie 7.393.652,00 zł;
b) wolnych środków jako nadwyŜki środków
pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu
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j.s.t. wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych 3.317.708,00 zł;
c) nadwyŜki
budŜetu
z
lat
ubiegłych
4.159.444,00 zł.
§ 4.1. Ustala się przychody budŜetu w wysokości 15.948.804,00 zł
2. Ustala się rozchody budŜetu w wysokości 1.078.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 5. Plan dochodów budŜetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok określony w załączniku
Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/365/09r. Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29.10.2009r. w
sprawie zmiany budŜetu Gminy Busko-Zdrój na
2009r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 6. Plan wydatków budŜetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok określony w załączniku
Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/365/09r. Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29.10.2009r. w
sprawie zmiany budŜetu Gminy Busko-Zdrój na
2009r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w
2009r. określone w załączniku Nr 3 do Uchwały
Nr XXXII/365/09r. Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 29.10.2009r. w sprawie zmiany budŜetu
Gminy Busko-Zdrój na 2009r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8. Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.
określone w załączniku Nr 4 do Uchwały
Nr XXXII/365/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 29.10.2009r. w sprawie zmiany budŜetu
Gminy Busko-Zdrój na 2009r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 9. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 określone w załączniku Nr 6 do Uchwały
Nr XXXII/365/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 29.10.2009r. w sprawie zmiany budŜetu
Gminy Busko-Zdrój na 2009r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 10. Wydatki majątkowe na programy i
projekty realizowane ze środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2009 rok określone w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/365/09 Rady Miejskiej w BuskuZdroju z dnia 29.10.2009r. w sprawie zmiany
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budŜetu Gminy Busko-Zdrój na 2009r. otrzymują
brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2009r. określone w załączniku
Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/365/09r. Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29.10.2009r. w
sprawie zmiany budŜetu Gminy Busko-Zdrój na
2009r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 7 do
niniejszej uchwały.
§ 12. Limity wydatków na wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego w roku
2009 określone w załączniku Nr 12 do Uchwały
Nr XXXI/351/09r. Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 24.09.2009r. w sprawie zmiany budŜetu
Gminy Busko-Zdrój na 2009r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 13. Dotacje podmiotowe w 2009 r. określone w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr
XXXII/365/09r. Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z
dnia 29.10.2009r. w sprawie zmiany budŜetu
Gminy Busko-Zdrój na 2009r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 14. Dotacje celowe określone w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/365/09 Rady
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Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29.10.2009r. w
sprawie zmiany budzetu Gminy Busko-Zdrój na
2009 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10
do niniejszej uchwały.
§ 15. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2009 rok
otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 16. Przychody i rozchody budŜetu w
2009 r. określone w załączniku Nr 11 do Uchwały
Nr XXXII/365/09r. Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 29.10.2009r. w sprawie zmiany budŜetu
Gminy Busko-Zdrój na 2009r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
§ 18. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Gradzik
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/377/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 3 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIII/377/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 3 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/377/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 3 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIII/377/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 3 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIII/377/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 3 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXIII/377/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 3 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXIII/377/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 3 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXIII/377/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 3 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXIII/377/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 3 grudnia 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.
w złotych
Lp.
1
1
2
3
4
5

Dział
2
801
801
851
921
921

Rozdział
3
80101
80104
85154
92109
92116

Nazwa instytucji
4
szkoły niepubliczne
Niepublczne przedszkole „Smerfuś”
BSCK
BSCK
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju
Ogółem

Kwota dotacji
5
77.000,00
455.000,00
110.000,00
1 250 100,00
569.000,00
2.461.100,00
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Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXIII/377/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 3 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXXIII/377/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 3 grudnia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.
w złotych
Dział

1
710

Rozdział

2
71035

§

3
2020

Ogółem

Dotacje
ogółem
4
5 000,00

Wydatki
ogółem

z tego:
w tym:
Wydatki
bieŜące

5
5 000,00

6
5 000,00

5 000,00

5 000,00

wynagrodzenia i
pochodne od
wynagrodzeń
7

dotacje
8

pozostałe
9
5 000,00

5 000,00

Wydatki
majątkowe
10
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Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXXIII/377/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 3 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/382/09
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
za opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport 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 1990 r o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2001 r, Nr 142, poz.
1591; z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008; z późn. zm.) – Rada Miejska w
Busku-Zdroju uchwala, co następuje:

2) koszt transportu do stacji zlewnej wg.
średniej odległości do wszystkich sołectw
i miasta Busko-Zdrój za 1 kurs - 51,31 zł.
6. Górne stawki opłat za odbieranie odpadów
komunalnych gromadzonych w sposób selektywny:
1) Odpady Komunalne za 1 m3 - 20,16 zł,
2) Za pojemnik o pojemności 110 l - 2,24 zł,
3) za worek 120 l (papier, plastik) - 2,64 zł,
4) Za worek 80 l (szkło) - 1,08 zł,
5) Za pojemnik o pojemności 1100 l - 22,40 zł.
7. Opłaty o których mowa wyŜej nie zawierają
podatku VAT. Podatek od towarów i usług
VAT będzie stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz stawki opłat za opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój,
w wysokości:
1. Odpady komunalne za 1 m3 - 74,34 zł.
2. W przeliczeniu na pojemniki, opłata o której
mowa w ust. 1 wynosi:
1) za pojemnik o pojemności 110 l - 8,26 zł,
2) Za pojemnik o pojemności 1100 l - 82,60 zł.
3. Odpady komunalne usuwane z kontenerów
KP 7 - 371,70 zł.
4. odpady komunalne luzem (nie zagęszczone)
m3 - 149,20 zł.
5. OpróŜnianie zbiornika bezodpływowego i
transport nieczystości ciekłych do stacji
zlewnej:
1) Za opróŜnienie 1 m3 nieczystości - 9,87 zł,

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/255/08
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 listopada 2008 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Gadzik
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UCHWAŁA NR 148/09
RADY GMINY W SMYKOWIE
z dnia 16 września 2009 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i opróŜniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie 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,
z późn. zm.) w związku z art. 11 ustawy z dnia
23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w
związku ze zmianami w organizacji i podziale

zadań administracji publicznej w województwie
(Dz. U. z 2009r. Nr 92, poz. 753, z późn. zm.) i
art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008,
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z późn. zm.). Rada Gminy w Smykowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się wymagania jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, stanowiące załącznik
nr 1 do Uchwały
§ 2. Określa się wymagania jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
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zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik nr 2 do Uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Cłapak
Załączniki do uchwały Nr 148/XX/09
Rady Gminy Smyków
z dnia 16 września 2009r.

Załącznik Nr 1
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Smyków.
§ 1. Wymagania w zakresie wyposaŜenia
technicznego:
1. Pojazdów:
a) pojazdy stosowane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem
w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją lub waŜnym zaświadczeniem
(ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo
o ruchu drogowym - Dz. U. z 2005r.
Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
b) przedsiębiorca winien dysponować lub
posiadać minimum po dwa pojazdy o
dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej
3.500 kg, o okresie eksploatacyjnym nie
dłuŜszym niŜ 10 lat, w tym do odbierania:
- niesegregowanych odpadów komunalnych, samochód specjalistyczny
typu śmieciarka lub pojazd z dźwignikiem hakowym (bramowym),
- odpadów selektywnie zebranych
przez właścicieli nieruchomości, samochód typu: pojazd z dźwignikiem
hakowym, pojazd z dźwignikiem
bramowym, pojazd wyposaŜony w
Ŝuraw przenośny lub pojazd skrzyniowy,
- odpadów z terenów trudno dostępnych minimum jedną śmieciarkę małogabarytową,
c) pojazdy winny być dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów i winny
spełniać standardy techniczne, określone
w przepisach szczególnych, w tym samochody nowo zakupione powinny

spełniać standardy opisane w normie
PN-EN 1501-1 „Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi
mechanizmy załadowcze. Wymagania
ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa”. Samochody pozostające na
wyposaŜeniu przedsiębiorcy powinny
być sukcesywnie dostosowywane do
standardów normy PN-EN 1501-1, przy
czym 60 % samochodów powinno uzyskać certyfikat zgodności do 2008 roku,
pozostałe powinny być dostosowane do
2010 roku,
e) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umoŜliwiający
łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.
2. Urządzeń do zbiórki odpadów:
a) przedsiębiorca dostarcza właścicielom
nieruchomości, określone Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków urządzenia do zbiórki
odpadów (pojemniki lub worki),
b) urządzenia oferowane przez przedsiębiorcę właścicielom nieruchomości, z
którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych (niesegregowanych, zbieranych selektywnie), winny
spełniać następujące wymagania:
- zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróŜniania i dla osób zbierających odpady
oraz powinny być dopasowane do
urządzeń załadowczych pojazdów,
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-

spełniać wymagania obowiązujących
Polskich Norm lub posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta (ustawa z dnia 30 września
2002r. o systemie oceny zgodności Dz. U. Z 2004r., Nr 204, poz. 2087 z
późn. zm.)
c. pojemniki winny być oznakowane w
sposób czytelny i widoczny, umoŜliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy,
poprzez umieszczenie na nich nazwy
(firmy) i numeru telefonu przedsiębiorcy.
3. Bazy transportowej:
a) przedsiębiorca winien posiadać tytuł
prawny do dysponowania odpowiednią
bazą transportową, na terenie której będą garaŜowane środki transportu i przechowywane pojemniki,
b) dla przedmiotowej bazy transportowej
winna być wydana decyzja o pozwoleniu
na uŜytkowanie obiektu lub być zakończone postępowanie w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu uŜytkowania obiektu
lub jego części (ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2003r.
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:
1. Wymagania sanitarne:
a) pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny być myte z zewnątrz i
wewnątrz oraz odkaŜane nie, rzadziej niŜ
raz w tygodniu,
b) przedsiębiorca winien posiadać tytuł
prawny do myjni przeznaczonej do mycia
i dezynfekcji pojazdów lub złoŜyć
oświadczenie wraz z wnioskiem, określonym w § 2 ust. 2 pkt a, o moŜliwości
korzystania z myjni w wyŜej wymienionym zakresie, eksploatowanej przez oddzielny podmiot gospodarczy,
c) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania odpadów
komunalnych w sposób nie powodujący
zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,
d) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób niepowodujący nadmiernego hałasu, zapylenia, a takŜe nie powodujący uszkodzeń
infrastruktury technicznej,
e) przedsiębiorca powinien myć i odkaŜać
pojemniki, nie rzadziej niŜ raz w roku
oraz dodatkowo na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości,
f) przedsiębiorca ma obowiązek odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z częstotliwością dosto-
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sowaną do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niŜ:
- raz w miesiącu odpadów komunalnych zmieszanych,
- raz w miesiącu odpadów zbieranych
selektywnie,
g) przewoŜone w kontenerze oraz w otwartej skrzyni ładunkowej, selektywnie odebrane odpady komunalne, muszą być
zabezpieczone siatką lub plandeką przed
rozwiewaniem i rozpylaniem.
2. Wymagania porządkowe:
a) przedsiębiorca winien złoŜyć wniosek o
udzielenie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r.
Nr 236, poz. 2008), na podstawie procedury opracowanej przez Urząd Gminy
Smyków,
b) przedsiębiorca winien przedłoŜyć wraz z
wnioskiem, wystawione nie wcześniej niŜ
miesiąc przed terminem składania wniosku, zaświadczenie o braku zaległości
podatkowych i zaległości w płaceniu
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne,
c) świadczenie usług odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości moŜe być prowadzone wyłącznie na
podstawie umowy i na warunkach w niej
określonych,
d) przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów zapłaty - za wykonaną usługę,
e) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z
właścicielami nieruchomości i dowodów
świadczenia usług, przy czym ewidencja
umów, powinna zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko lub nazwę właściciela
nieruchomości,
- adres nieruchomości,
- rodzaj (kod) odbieranych odpadów,
- częstotliwość odbioru,
f) przedsiębiorca zobowiązany jest do
gromadzenia danych o świadczonych
usługach, prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z
przyjętym katalogiem odpadów art. 36
ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach,
g) przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów
świadczenia usług pracownikom Urzędu
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Gminy Smyków, posiadającym imienne
upowaŜnienie Wójta Gminy Smyków,
h) przedsiębiorca zobowiązany jest do comiesięcznego przekazywania do Urzędu
Gminy Smyków wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim
miesiącu zawarł umowy oraz wykaz właścicieli, z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły,
i) przedsiębiorca zobowiązany jest do
przedkładania kwartalnych informacji o
rodzaju i ilości składowanych lub sortowanych odpadów komunalnych zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 62,
poz. 1736),
j) przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania do Urzędu
Gminy Smyków, w terminie do końca
pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, informacji dotyczącej prowadzonej działalności, zgodnie z art. 9a
ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008),
k) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powinien udokumentować gotowość ich
przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów lub sam posiadać takie moŜliwości,
l) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych zgodnie z art. 10 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późn. zm.)
ł) przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów w zakresie zagospodarowania odpadów biodegradujących,
m) przedsiębiorca zobowiązany jest do wyposaŜenia
pracowników
w
odzieŜ
ochronną z widocznym logo firmy oraz w
identyfikatory,
§ 3. Wymagania w zakresie miejsc odzysku
i unieszkodliwiania odpadów:
Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:
a) niesegregowanych odpadów komunalnych,
które nie zostały poddane odzyskowi, na
składowisko odpadów komunalnych w
Promniku, gm. Strawczyn lub na inne składowiska spełniające wymagania art. 9 ust. 3 i

b)

c)

d)

e)
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ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),
odpadów roślinnych do:
- instalacji i miejsc spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),
odpadów z selektywnej zbiórki odpadów do:
- instalacji i miejsc spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62 poz. 628 z późn. zm.),
odpadów wielkogabarytowych do:
- instalacji i miejsc spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62 poz. 628 z późn. zm.),
odpadów z remontów do:
- miejsc i instalacji, zgodnie z dyspozycją
art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62 poz. 628 z późn. zm.).

§ 4.1. Przedsiębiorca ma obowiązek ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
2. Maksymalny dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych, ulegających
biodegradacji odebranych przez przedsiębiorcę z
terenu Gminy Smyków, ustala się zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla Gminy Smyków,
przyjmując za podstawę docelowe ilości odpadów dopuszczonych do składowania w latach:
2009, 2010 i 2011 oraz udział przedsiębiorcy w
rynku usług w roku poprzednim.
3. Udział przedsiębiorcy, o którym mowa
w § 4 ust. 2 w rynku usług stanowi iloraz masy
niesegregowanych odpadów komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę i łącznej masy tych
odpadów odebranych z terenu Gminy Smyków
w danym roku.
§ 5.1. Wydane zezwolenie moŜe być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w niniejszej uchwale zgodnie z art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008).
2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia
nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i
ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r.
Nr 236, poz. 2008).
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3. Zastrzega się prawo nałoŜenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności
objętej zezwoleniem, jeŜeli wymagać tego będą
względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.
§ 6. Działalność przedsiębiorcy w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości winna być prowadzona zgodnie z
Programem ochrony środowiska i stanowiącym
jego element Planem gospodarki odpadami dla
Gminy Smyków - plan na lata 2005-2008 z
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uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2004
roku oraz perspektywa na lata 2008-2011
(uchwała Nr 87/XV/04 Rady Gminy w Smykowie
z dnia 29 listopada 2004r., Biuletyn Informacji
Publicznej
Urzędu
Gminy
Smyków
www.smykow.4bip.pl)
oraz
Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków (uchwała Nr 147/XXV/06 Rady Gminy Smyków z dnia 27 kwietnia 2006r., Biuletyn
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Smyków), a
takŜe zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa i unormowaniami.
Załącznik Nr 2

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróŜnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Smyków.
§ 1. Wymagania w zakresie wyposaŜenia
technicznego:
1. Pojazdów:
a) pojazdy stosowane do opróŜniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych winny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone
wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz
homologacją lub waŜnym zaświadczeniem (ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.
Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z
2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
b) pojazdy, o których mowa w ust. 1, winny
spełniać standardy techniczne określone
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
(Dz. U. Nr 193, poz. 1617), w tym powinny być wyposaŜone w:
- pływakowy
zawór
regulacyjny
umieszczony w najwyŜszym punkcie
zbiornika dla zabezpieczenia przed
przepływem nieczystości ze zbiornika
do układu ssącego,
- odstojnik w celu niedopuszczenia do
zalania pompy próŜniowej,
- zawór czterodroŜny, który moŜe stanowić jedną całość z odstojnikiem, za
pomocą którego uzyskuje się ssanie
lub tłoczenie powietrza do zbiornika,
- zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku,
- zawór zwrotny umieszczony w układzie ssąco-tłoczącym w celu zabezpieczenia wypływu powietrza ze
zbiornika w przypadku, gdy pompa
próŜniowa zostanie wyłączona,
- zawór dolnego ssania, za pomocą
którego odbywa się opróŜnianie

zbiornika, zakończony łącznikiem do
mocowania węŜa,
- zestaw węŜy ssawnych, z których co
najmniej jeden posiada kosz ssawny,
manowakuometr,
- wskaźnik płynu ze skalą słuŜący do
określenia ilości pobranych ścieków,
komplet węŜy elastycznych z łącznikami,
- zbiornik,
c) począwszy od dnia 1 stycznia 2008 roku
pojazdy, o których mowa w ust. 1 pkt. a
oraz pkt. b, winny posiadać okres eksploatacji nie dłuŜszy niŜ 10 lat,
d) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umoŜliwiający
łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.
2. Bazy transportowej:
a) przedsiębiorca winien posiadać tytuł
prawny do dysponowania odpowiednią
bazą transportową, na terenie której będą garaŜowane środki transportu,
b) dla przedmiotowej bazy transportowej
winna być wydana decyzja o pozwoleniu
na uŜytkowanie obiektu lub być zakończone postępowanie w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu uŜytkowania obiektu
lub jego części (ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2003r.
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:
1. Wymagania sanitarne:
a) pojazdy do opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych winny być myte po zakończeniu
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pracy, a część spustowa winna być odkaŜana po dokonaniu opróŜnienia zbiornika,
b) przedsiębiorca winien posiadać tytuł
prawny do myjni do mycia i dezynfekcji
pojazdów lub złoŜyć oświadczenie wraz z
wnioskiem, określonym w § 2 ust. 2 pkt. a,
o moŜliwości korzystania z myjni w wyŜej
wymienionym zakresie, eksploatowanej
przez oddzielny podmiot gospodarczy,
c) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący
zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,
d) świadczenie usług winno się odbywać w
sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku
jego przepełnienia lub niewłaściwego
opróŜniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.
2. Wymagania porządkowe:
a) przedsiębiorca winien złoŜyć wniosek o
udzielenie zezwolenia na opróŜnianie
zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych zgodnie z art. 8
ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008),
na podstawie procedury opracowanej
przez Urząd Gminy Smyków,
b) przedsiębiorca winien przedłoŜyć wraz z
wnioskiem aktualne, wystawione nie
wcześniej niŜ miesiąc przed terminem
składania wniosku, zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w
płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
c) świadczenie usług opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych moŜe być prowadzone
wyłącznie na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości na warunkach w
niej określonych,
d) przedsiębiorca ma obowiązek opróŜniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością ustaloną ze stacją zlewną,
e) przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów zapłaty za wykonaną
usługę
f) przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji umów zawartych z
właścicielami nieruchomości, dowodów
świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację
zlewną, przy czym ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:
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-

imię i nazwisko lub nazwa właściciela
nieruchomości,
- adres nieruchomości,
- data zawarcia umowy,
- pojemność zbiornika bezodpływowego,
- częstotliwość opróŜniania,
g) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji, z treści
której wynikać będzie częstotliwość
opróŜniania zbiorników bezodpływowych
i ilości nieczystości ciekłych odebranych
z poszczególnych nieruchomości,
h) przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów
świadczenia usług pracownikom Urzędu
Gminy Smyków, posiadającym imienne
upowaŜnienie Wójta Gminy Smyków,
i) przedsiębiorca zobowiązany jest do comiesięcznego przekazywania do Urzędu
Gminy Smyków wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim
miesiącu zawarł umowy oraz wykaz właścicieli, z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły,
j) przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania do Urzędu
Gminy Smyków, w terminie do końca
pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, informacji dotyczącej prowadzonej działalności, zgodnie z art. 9a
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.
2008),
k) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez
stacje zlewną,
l) przedsiębiorca zobowiązany jest do wyposaŜenia
pracowników
w
odzieŜ
ochronną z widocznym logo firmy oraz w
identyfikatory.
§ 3. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:
Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania
nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w Końskich przy:
ul. Zielonej,
lub innych stacji zlewnych wskazanych przez
przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków albo do innej stacji połoŜonej najbliŜej w stosunku do obsługiwanego
obszaru.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 32

– 1380 –

§ 4.1. Wydane zezwolenie moŜe być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w niniejszej uchwale zgodnie z art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r.
Nr 236, poz. 2008).
2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia
nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i
ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r.
Nr 236, poz. 2008).
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3. Zastrzega się prawo nałoŜenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności
objętej zezwoleniem, jeŜeli wymagać tego będą
względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.
§ 5. Działalność przedsiębiorcy w zakresie
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych winna być prowadzona zgodnie Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków
uchwała Nr 147/XXV/06 Rady Gminy Smyków
z dnia 27 kwietnia 2006r., Biuletyn Informacji
Publicznej
Urzędu
Gminy
Smyków
www.smykow.4bip.pl), a takŜe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
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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 wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w
godzinach pracy Urzędu
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