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UCHWAŁA NR XL/271/09
RADY POWIATU W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2009r. Nr 175, poz. 1362) oraz art. 12 pkt 11 ustawy

z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 1592 z późn. zm.) Rada
Powiatu uchwala, co następuje:
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§ 1. Zwiększa się zryczałtowaną kwotę na
utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej do
kwoty wynoszącej miesięcznie 41 % podstawy,
o której mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362), tj. do kwoty 675,27 zł.

Poz. 237,238

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady:
mgr Romuald Mrugała
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UCHWAŁA NR XXXIX/192/2009
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 7 ust. 3a
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami), oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 30 grudnia 2005roku w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5 poz. 33
z późn. zm.) Rada Gminy w Bałtowie 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 na terenie

Gminy Bałtów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na
terenie Gminy Bałtów, stanowiący załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bałtów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Cichocki
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/192/2009
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 4 grudnia 2009 r.

Załącznik Nr 1
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bałtów
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie

Gminy Bałtów powinien spełniać następujące
warunki:
1) w zakresie otrzymania zezwolenia złoŜy
wniosek według wymagań określonych
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w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.
2008 z późn. zm.), oraz załączy do niego
następujące dokumenty:
a) stwierdzające, Ŝe wnioskujący jest
przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4,
art. 14 ust. 5, art. 75 ust. 1 pkt 12
ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.),
b) poświadczające o braku zaległości
podatkowych i zaległości w płaceniu
składek na ubezpieczenie zdrowotne
lub społeczne,
c) potwierdzające wymagane pozwolenia i uzgodnienia, niezbędne do
świadczenia usług z zakresu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
d) świadczące o dysponowaniu potencjałem finansowym, kadrowym i
technicznym do prowadzenia odpowiedniej ewidencji i dokumentacji
odbieranych odpadów i przekazywania ich do gminy zgodnie z aktualnymi wymogami ustawowymi oraz
umoŜliwiające zorganizowanie i uruchomienie lokalnych punktów odbioru
selektywnego odpadów,
e) potwierdzające dysponowanie sprzętem transportowym, specjalistycznym i informatycznym wraz z oprogramowaniem i pozostały, który zapewni moŜliwość realizacji systemu
gospodarowania odpadami w kształcie zapisanym w Planie Gospodarki
Odpadami dla Gminy Baltów oraz w
Regulaminie utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Bałtów,
f) potwierdzające moŜliwość korzystania z
pojazdów uwzględnionych we wniosku
(np. kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy leasingu, dzierŜawy),
g) aktualne badania techniczne pojazdów,
h) potwierdzające moŜliwości korzystania
z nieruchomości wykorzystywanej jako
baza transportowa oraz miejsce gospodarowania odpadami komunalnymi
(np. kserokopia aktu własności, dzierŜawy, uŜytkowania wieczystego),
i) oświadczenie lub dokument z którego wynika, Ŝe wnioskujący posiada
własną myjnię lub korzysta z usług
innego podmiotu w zakresie mycia i
dezynfekcji posiadanego sprzętu,

Poz. 238

j)

potwierdzające gotowość przyjęcia
odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniające wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust.
2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39,
poz. 251 z późn. zm.)
2. w zakresie dysponowania pojazdami:
a) pojazdy uŜyte do realizacji usługi muszą
być sprawne technicznie, estetyczne, oznakowane w sposób trwały poprzez podanie:
nazwy, adresu oraz telefonu firmy,
b) konstrukcja pojazdów i zastosowane zabezpieczenia powinny skutecznie uniemoŜliwić pylenie i rozwiewanie odpadów,
c) pojazdy powinny być dostosowane do
pojemników do zbierania odpadów oraz
spełniać standardy techniczne określone
w przepisach szczególnych,
3. w zakresie wyposaŜenia bazy:
a) nieruchomość powinna być zabezpieczona
przed dostępem osób postronnych, mieć
wyznaczone miejsca parkowania pojazdów, miejsca gospodarowania odpadami,
oraz spełniać wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpoŜarowe, sanitarne oraz budowlane,
b) nieruchomość powinna być wyposaŜona
w urządzenia, instalacje i obiekty budowlane zapewniające gospodarowanie odpadami wyselekcjonowanymi w sposób
wykluczający wprowadzeniu do odpadów dodatkowych zanieczyszczeń, przemieszczaniu się odpadów, a takŜe gwarantujących bezpieczeństwo osobom
mającym kontakt z tymi odpadami,
4. w zakresie pojemników i worków:
a) przedsiębiorca zapewni właścicielom nieruchomości – jeŜeli to wynika z warunków
umowy zawartej między stronami – moŜliwość zakupu, dzierŜawy lub innego rodzaju
korzystania z urządzeń przeznaczonych do
gromadzenia i selektywnej zbiórki odpadów, o pojemności odpowiadającej ustalonej częstotliwości odbioru odpadów,
b) wyposaŜenie nieruchomości w pojemnik
/kontener/ opakowanie przeznaczone do
gromadzenia poszczególnych rodzajów
odpadów powinno nastąpić nie później
niŜ w ciągu jednego tygodnia, licząc od
daty zawarcia umowy. Pojemniki powinny być szczelne, sprawne techniczne, estetyczne i zawierać logo przedsiębiorcy,
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5. w zakresie gospodarowania odpadami:
a) przedsiębiorca wykaŜe, Ŝe zaproponowane
przez niego gospodarowanie odpadami polegające na sortowaniu bądź kompostowaniu odpadów komunalnych w oparciu o
własne urządzenia i instalacje przed przekazaniem odpadów do miejsc ich dalszego
odzysku lub unieszkodliwienia będzie
zgodne z załoŜeniami art. 8 ust. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z
2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
b) przedsiębiorca musi po uzyskaniu zezwolenia zapewnić ograniczanie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, a takŜe osiągnie w
kolejnych latach wielkość wskaźników
odzysku i recyklingu odpadów określonych w odrębnych przepisach poprzez
organizację systemu segregacji surowców wtórnych: szkła, tworzyw sztucznych, metali itp. wytwarzanych w gospodarstwach usługobiorców,
6. w zakresie umowy o świadczenie usług:
a) przedsiębiorca zawrze umowę na odbiór
odpadów komunalnych od usługobiorców
w których uzgodnione zostaną m. in. opłaty za świadczenie usług oraz terminy ich
wykonywania. Odbiór odpadów poza ustalonym harmonogramem wywozu będzie
równieŜ dokonany w przypadku dodatkowego zlecenia usługobiorcy,
b) umowa o świadczeniu usług powinna
precyzować kto będzie odpowiedzialny za:
- wyposaŜenie nieruchomości w pojemnik do gromadzenia zmieszanych
odpadów komunalnych,
- bieŜące utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w naleŜytym stanie
estetyczno–porządkowym,
- zawierać informację o posiadaniu
decyzji zezwalającej na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych wraz z przywołaniem jej znaku, daty wydania
oraz okresu obowiązywania,
c) ewidencja umów powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości; adres
nieruchomości, data zawarcia umowy;
rodzaj (kod) odbierania odpadów; częstotliwość odbioru; pojemność pojemnika,
d) przedsiębiorca wykonujący usługę ma
obowiązek wystawiania rachunku, a na
Ŝądanie właściciela nieruchomości, wystawiania faktury VAT za usuwanie odpadów z wyszczególnieniem rodzaju i
ilości usuniętych odpadów komunalnych,
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7. w zakresie wymagań sanitarnych i ochrony
środowiska:
a) pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny być poddawane systematycznemu myciu i dezynfekcji. Częstotliwość i zakres ww. zabiegów powinny zapewnić świadczenie usług w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi
uciąŜliwościami i zanieczyszczeniem środowiska,
b) na wyposaŜeniu pojazdów musi znajdować się podręczny sprzęt do uprzątnięcia
odpadów rozsypanych w trakcie prowadzonych prac,
c) przedsiębiorca wyposaŜy pracowników
w stosowne środki i odzieŜ ochrony osobistej,
d) przedsiębiorca usunie urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów po
zakończeniu działalności, jeśli stanowią
one jego własność oraz pozostawi miejsca, na których świadczone były usługi w
odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym nie zagraŜającym środowisku naturalnemu, jeśli precyzuje powyŜsze
umowa o świadczenie usług,
8. w zakresie udostępniania ewidencji umów i
dowodów świadczenia usług przedsiębiorca
zobowiązany jest do:
a) prowadzenia ewidencji zawartych umów,
która winna zawierać adres właściciela
nieruchomości, harmonogram wywozu,
nr umowy oraz rodzaj zbieranych odpadów komunalnych wg kodów zgodnych
z klasyfikacją odpadów jak w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
27 września 2001r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206
z późn. zm.),
b) udostępnienia ewidencji umów i dowodów świadczenia usług oraz umoŜliwienia przeprowadzenia kontroli z zakresu
prowadzonej działalności objętej wydanym zezwoleniem pracownikom Urzędu
Gminy w Bałtowie, posiadającym imienne upowaŜnienie Wójta Gminy Bałtów,
c) sporządzenia i przekazania Wójtowi
Gminy Bałtów zgodnie z art. 9a ust. 1
ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie w terminie do 15 dnia po upływie
kaŜdego miesiąca, wykazu właścicieli
nieruchomości, z którymi w poprzednim
miesiącu umowy uległy rozwiązaniu
(powinny one zawierać: imię i nazwisko
lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości),
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d) sporządzenia i przekazania Wójtowi
Gminy Bałtów zgodnie z art. 9a ust. 2
ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie do końca pierwszego
kwartału za poprzedni rok kalendarzowy
informacji dotyczącej:
- masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bałtów,
- sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów
komunalnych,
- masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych
na składowisku odpadów, masy odpadów komunalnych ulegających

Poz. 238

biodegradacji nieskładowalnych na
składowisku odpadów i sposobów
lub sposobu ich zagospodarowania,
e) na wezwanie – okazywać kopie kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania
odpadów.
9. miejscem unieszkodliwiania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bałtów zgodnie z
Planem gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego i Planem gospodarki odpadami dla gminy Bałtów jest składowisko odpadów w Janiku gmina Kunów
zarządzane przez Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów „JANIK” Sp. z o.o. w Janiku
ul. Borowska 1.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/192/2009
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 4 grudnia 2009 r.

Załącznik Nr 2
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bałtów
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1. w zakresie otrzymania zezwolenia złoŜy
wniosek, który spełnia wymogi określone w
art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn.
zm.) oraz załączyć do wniosku następujące
dokumenty:
a) stwierdzające, Ŝe wnioskujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4, art. 14 ust. 5,
art. 75 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 2 lipca
2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.),
b) potwierdzające brak zaległości podatkowej i zaległości w płaceniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
c) potwierdzenie dysponowaniem pojazdami uwzględnionymi we wniosku (np.
kserokopie dowodów rejestracyjnych,
umowy leasingu, dzierŜawy),
d) aktualne badania techniczne pojazdów,
e) potwierdzające moŜliwości korzystania z
nieruchomości wykorzystywanej jako baza
transportowa (np. kserokopia aktu własności, dzierŜawy, uŜytkowania wieczystego),

f)

zapewniające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez Oczyszczalnię Ścieków w Ostrowcu Św. lub inną na terenie
sąsiednich gmin, z którymi przedsiębiorca
ma podpisaną umowę na przyjęcie ścieków
2. w zakresie dysponowania pojazdami:
a) pojazdy uŜyte do realizacji usług muszą
być sprawne technicznie, estetyczne, oznakowane w sposób trwały poprzez podanie:
nazwy, adresu oraz telefonu firmy,
b) konstrukcja pojazdów i zastosowane zabezpieczenia powinny skutecznie uniemoŜliwiać przedostawanie się nieczystości płynnych na zewnątrz,
c) pojazdy będą spełniały wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w
sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617 z
późn. zm.),
3. w zakresie wyposaŜenia bazy: nieruchomość
przeznaczona pod bazę transportową będzie:
- posiadała wyznaczone miejsca do parkowania pojazdów,
- zabezpieczona przed dostępem osób postronnych,
- spełniała wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpoŜarowe, sanitarne oraz budowlane,
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4. w zakresie umowy o świadczenie usług:
a) przedsiębiorca zawrze umowę z kaŜdym
właścicielem nieruchomości,
b) umowa powinna zawierać informację o
posiadaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności wraz z przywołaniem jej znaku, daty wydania oraz okresu
obowiązywania,
c) przedsiębiorca zapewni realizację usługi
na kaŜde zlecenie właścicieli nieruchomości, z którymi zawarta została umowa,
nie później niŜ w ciągu dwóch dni od daty
zlecenia,
d) przedsiębiorca będzie wystawiał właścicielom nieruchomości dowody wykonania usługi z określeniem: imienia i nazwiska zleceniodawcy, adresu pod którym zrealizowano usługę, daty i ilości
odebranych nieczystości ciekłych,
5. w zakresie wymagań sanitarnych i ochrony
środowiska:
a) pojazdy do opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
płynnych powinny być poddawane systematycznemu myciu i dezynfekcji. Częstotliwość i zakres ww. zabiegów powinny zapewnić świadczenie usług w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi
uciąŜliwościami i zanieczyszczeniem środowiska,
b) przedsiębiorca wyposaŜy pracowników
w stosowne środki i odzieŜ ochrony osobistej.
6. w zakresie udostępniania ewidencji umów i
dowodów świadczenia usług przedsiębiorca
zobowiązany jest do:
a) prowadzenia ewidencji zawartych umów,
która winna zawierać adres właściciela
nieruchomości, harmonogram wywozu,
nr umowy,
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b) udostępnienia ewidencji umów i dowodów świadczenia usług oraz umoŜliwienia przeprowadzenia kontroli z zakresu
prowadzonej działalności objętej wydanym zezwoleniem pracownikom Urzędu
Gminy w Bałtowie posiadającym imienne upowaŜnienia Wójta Gminy Bałtów
c) sporządzania i przekazywania Wójtowi
Gminy Bałtów zgodnie z art. 9a ust. 1
ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach do 15 dnia po upływie kaŜdego
miesiąca wykazu właścicieli, z którymi w
poprzednim miesiącu zawarł umowy na
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych
oraz wykazu właścicieli nieruchomości,
z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu (powinny one zawierać: imię i nazwisko lub nazwę oraz
adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości)
d) sporządzenia i przekazywania Wójtowie
Gminy Bałtów zgodnie z art. 9a ust. 2
ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie do końca pierwszego
kwartału za poprzedni rok kalendarzowy
informacji dotyczącej ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z terenu gminy Bałtów,
7. miejscem zrzutu nieczystości ciekłych odebranych ze zbiorników bezodpływowych,
zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bałtów, jest
stacja zlewna przy oczyszczalni ścieków w
Ostrowcu Św. lub inna na terenie sąsiednich
gmin, z którymi przedsiębiorca ma podpisaną umowę na przyjęcie ścieków.
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UCHWAŁA NR XXXIX/193/2009
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,

poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zmia-

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 33

– 1387 –

nami), Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Bałtów, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni
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zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy
Bałtów, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bałtów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Cichocki
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/193/2009
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 4 grudnia 2009 r.

Załącznik Nr 1
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Bałtów
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt,
2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarskoweterynaryjną,
3) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz
przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej
stałe świadczenie usług,
5) posiadać miejsce (teren) do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.

2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
2) tytuł prawny do posiadania środków, o których
mowa w ust. 1 pkt 1,
3) umowa o stałej współpracy z weterynarzem,
4) umowa o świadczenie usług, jeŜeli takie były
świadczone przez przedsiębiorcę w innej
gminie przed złoŜeniem wniosku o wydanie
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk,
5) tytuł prawny do miejsca (terenu), o którym
mowa w ust. 1 pkt 5.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/193/2009
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 4 grudnia 2009 r.

Załącznik Nr 2
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bałtów
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdom-

nych zwierząt powinien spełniać następujące
wymagania:
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1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym
prowadzona ma być działalność, o której
mowa w pkt 1,
3) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio
wydzielonymi boksami, w których bezdomne
zwierzęta będą przebywać,
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać pozwolenie na uŜytkowanie lub
inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
zm.).
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1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym
prowadzona ma być działalność, o której
mowa w pkt 1,
3) posiadać pozwolenie na uŜytkowanie lub
inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
ze zm.),
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać środki niezbędne do grzebania
zwłok zwierzęcych i ich części,
6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji
zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
7) posiadać urządzenia i środki techniczne
umoŜliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i
ich części.

2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
2) tytuł prawny do miejsca (terenu), o którym
mowa w ust. 1 pkt 2

2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
2) tytuł prawny do posiadania środków, o których
mowa w ust. 1 pkt 7,
3) tytuł prawny do miejsca (terenu), o którym
mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać
następujące wymagania:
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UCHWAŁA NR XXXIX/194/2009
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz
art. 165, 165a, art. 166, art. 167 ust. 1 i 2, art. 168
ust. 1 i 2 oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9, 14, 15, ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.) – Rada Gminy w Bałtowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budŜetowych o kwotę 1.672.587,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków, oraz zmniejsza się plan wydatków budŜetowych o kwotę 5.276.506 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3. Zmniejsza się przychody budŜetowe o
kwotę 3.603.918,29 zł. Załącznik nr 5 do uchwały
budŜetowej „Przychody i rozchody budŜetu”
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszej uchwały.
§ 4. Deficyt budŜetu w kwocie 6.796.636.78,
zostanie pokryty przychodami pochodzącym z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.500.000 zł
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2) poŜyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z
budŜetu UE w kwocie 4.227.896,71 zł
3) nadwyŜki z lat ubiegłych - 68.740,07 zł
§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały budŜetowej
„Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
§ 6. Załącznik nr 4 do uchwały budŜetowej
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budŜetu Unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 r” otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącznik Nr 4a do uchwały budŜetowej „Wydatki majątkowe na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2009 r”, otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej
uchwały
§ 8. Załącznik Nr 8 do uchwały budŜetowej
„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego”
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otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7
do niniejszej uchwały
§ 9. Załącznik nr 9 do uchwały budŜetowej
„Dotacje celowe” otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały
§ 10. W uchwale Nr XXX/132/2009 Rady
Gminy w Bałtowie z dnia 23 stycznia 2009r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Bałtów na
2009r. § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych,
oraz kredytów i poŜyczek zaciągniętych na:
2) sfinansowanie planowanego deficytu – w
kwocie – 6.727.896,71 zł: w tym kredyty,
poŜyczki i papiery wartościowe, zaciągane
(emitowane) w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej – w
kwocie 4.227.896,71 zł
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Cichocki
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/194/2009
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 4 grudnia 2009 r.

Dział Rozdział
§
Treść
Zmniejszenia
600
60014 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów) miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego o kwotę
758
75801 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa
-

801

80101

0970 Wpływy z róŜnych dochodów

852

85212

900

90095

0970 Wpływy z róŜnych dochodów
0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
6208 Dotacje rozwojowe

Razem

Ogółem zmniejszenie dochodów: 1.672.587,71

Zwiększenia
opis
15.176,80 Remont ciągu pieszo-jezdnego
łączącego drogę gminna
(nr ew. 500) z drogą powiatową
(nr ew.1911/1) w m-ści Bałtów
125.390 Likwidacja szkód w szkołach
podstawowych -80.000 zł
Dofinansowanie wyposaŜenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne -27.665
470 Przekazanie środków przez
Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole dla Szkoły Podstawowej w Okole
7305,70 Zwrot niesłusznie pobranego
2403,50 świadczenia rodzinnego

1.823.333,71

-

1.823.333,71

150.746

Zmniejszenie dochodów na
kanalizacje gminy
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/194/2009
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 4 grudnia 2009 r.
Dział Rozdział
§
Treść
600
60014
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieŜących
4270 Zakup usług remontowych

700
750
801

852

70005
75023
75095
80101

4300
4010
4120
4270
4170
4240

80103
80104

4300
4210
2310
2310

85212

2910
4560

85219
921
900

92109
90095

4210
4210
4170
4010
4210
4170

Zakup usług pozostałych
Wynagrodzenia osobowe
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług remontowych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
Zakup usług pozostałych
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieŜące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jst
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia osobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Wynagrodzenia bezosobowe

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

Zmniejszenia
15.176,80

opis

30.353,60 Remont ciągu pieszo-jezdnego
łączącego
drogę
gminna
(nr ew. 500) z drogą powiatową (nr ew.1911/1) w m-ści
Bałtów
3.000
4.000
1.000
2.000

-

-

Nadzór nad remontem Szkoły
2.000 Podstawowej w Pętkowicach
27.665
74.000
18.195
3.000
3.000

7.305,70 Zwrot dotacji nienaleŜnie
pobranej do Urzędu Wojewódzkiego
2.403,50
117,31

-

2.159

-

9.000

-

Nadzór nad zagospodaro9.000 waniem terenu w Okole

1.823.333,71

-

Zmniejszenie wydatków na
kanalizację gminy

3.603.918,29

-

-

Urząd Gminy
117,31 GOPS
2.159

-

5.459.705,11

Ogółem zmniejszenie wydatków – 5.276.506 zł

Zwiększenia
-

183.199,11
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX/194/2009
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 4 grudnia 2009 r.

Przychody i rozchody budŜetu w 2009 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
5a.
5b.
5c.
5d.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1)

Treść
2
Przychody ogółem:
Kredyty
PoŜyczki
PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budŜetu UE
Spłaty poŜyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Prywatyzacja pośrednia
Prywatyzacja bezpośrednia
Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa
Pozostałe przychody z prywatyzacji
NadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych
Obligacje
Inne papiery wartościowe
Inne źródła (wolne środki)
Przelewy z rachunku lokat
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty poŜyczek
Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budŜetu UE
Udzielone poŜyczki
Lokaty
Wykup papierów wartościowych
Wykup obligacji
Rozchody z tytułu innych rozliczeń

Klasyfikacja
§
3
§ 952
§ 952
§ 903

Kwota
2008 r.
4
6 796 636,78
2 500 000,00
4 227 896,71

§ 951
§ 941 do 9441)
§ 941
§ 942
§ 943
§ 944
§ 957
§ 911
§ 931
§ 955
§ 994

68 740,07

§ 992
§ 992
§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 971
§ 995

w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w kaŜdym z występujących paragrafów
przychodów osobno
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIX/194/2009
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 4 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIX/194/2009
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 4 grudnia 2009 r.

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

II

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

Planowane wydatki budŜetowe na realizację
Wydatki
zadań programu w latach 2010-2011
w roku budŜetowym
Razem
2009
2010 rok
2011 rok
2010-2011
84797,00
8903,69
75893,31
9072543,00
4089830,31

11237721,67 6406328,52
5828298,54 3255675,15

17644050,19
9083973,69

4982712,69
9157340,00
4098734,00

5409423,13 3150653,37
11237721,67 6406328,52
5828298,54 3255675,15

8560076,50
17644050,19
9083973,69

5058606,00

5409423,13 3150653,37

8560076,50
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXIX/194/2009
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 4 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXIX/194/2009
Rady Gminy w Bałtowie
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Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 4 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXIII/24/2009
RADY GMINY W KLUCZEWSKU
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Kluczewsko na lata 2010–2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002
r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.
1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.
1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241)
art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz.
266, z 2004 r. Nr 281 poz. 2783 i 2786, z 2006 r.
Nr 86 poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz. 1193,
Nr 249 poz. 1833, z 2007 r. Nr 128 poz. 902,
Nr 173 poz. 1218) Rada Gminy Kluczewsko
uchwala co następuje :
§ 1. Postanowienia ogólne.
1) Uchwała niniejsza reguluje gospodarowanie
komunalnymi lokalami mieszkalnymi stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy oraz lokalami socjalnymi.
2) Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kluczewsko
opracowano zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i
o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r.
Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami).
3) Program obejmuje lata 2010–2014 i określa
podstawowe kierunki działania Gminy
Kluczewsko w gospodarowaniu zasobem
mieszkaniowym.
4) Dla opracowania programu przyjęto wielkości zasobu mieszkaniowego gminy Kluczewsko według stanu na 30 listopada 2009 roku.
5) Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy i lokalami socjalnymi polega w
szczególności na sprzedaŜy lub najmie lokali
mieszkalnych oraz najmie lokali socjalnych.
6) Do sprzedaŜy przeznacza się samodzielne
lokale mieszkalne znajdujące się w budyn-

kach połoŜonych na terenie Gminy Kluczewsko.
§ 2. Mieszkaniowy zasób Gminy i jego stan
techniczny.
1) Budynek mieszkalny w Kluczewsku ul. Spółdzielcza 12, składający się z 4 mieszkań o
powierzchni 76,70 m2 kaŜde wyposaŜone w
łazienkę, centralne ogrzewanie, wodę z sieci
wodociągowej, odprowadzenie ścieków do
kanalizacji sanitarnej, w stanie technicznym
dobrym.
2) Budynek Ośrodka Zdrowia ulica Nowa 8 w
Kluczewsku z 3 mieszkaniami o powierzchni
uŜytkowej 68,0 m2, 44,36 m2, 72,0 m2, KaŜde
mieszkanie wyposaŜone jest w łazienkę, centralne ogrzewanie, wodę z sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków do kanalizacji
sanitarnej, w dobrym stanie technicznym.
3) Budynek Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu
ulica Włoszczowska 32 z 2 mieszkaniami o
powierzchni uŜytkowej 42,0 m2, 46,50 m2.
KaŜde mieszkanie wyposaŜone jest w łazienkę, centralne ogrzewanie, wodę z sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, w dobrym stanie technicznym.
4) Budynek socjalny w Stanowiskach Nr 22 z
2 mieszkaniami socjalnymi o powierzchni
uŜytkowej 61,0 m2 i 18,20 m2. Mieszkania
wyposaŜone są w łazienki, wodę z sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków do kanalizacji lokalnej. Budynek wymaga remontu.
Łącznie Gmina posiada 9 lokali mieszkalnych
oraz dwa lokale socjalne.
§ 3. Analiza potrzeb i plan remontów i
modernizacji wynikający ze stanu technicznego
budynków i lokali z podziałem na kolejne lata.
1) Budynek mieszkalny w Kluczewsku przy ulicy
Spółdzielczej jest po kapitalnym remoncie i
nie wymaga remontu.
2) Budynki w Kluczewsku przy ulicy Nowej 8 i w
Dobromierzu przy ulicy Włoszczowskiej 32 są
uŜytkowane przez Gminny Ośrodek Zdrowia.
Budynki te znajdują się w dobrym stanie
technicznym i nie wymagają remontu.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 33

– 1404 –

3) Budynek w Stanowiskach wymaga kapitalnego remontu. Po remoncie w budynku powstaną 4 mieszkania socjalne. Prace remontowe planuje się rozpocząć w 2011 roku i zakończyć w 2013 roku. Przewiduje się, Ŝe nakłady finansowe na remont wyniosą około
150.000 zł.
§ 4. SprzedaŜ lokali mieszkalnych.
1) Przewiduje się przeznaczyć do sprzedaŜy po
roku 2012 cztery lokale mieszkalne w budynku w Kluczewsku przy ulicy Spółdzielczej 12.
2) Wykonanie programu sprzedaŜy lokali
mieszkalnych zaleŜy przede wszystkim od
złoŜonych wniosków o wykup lokali przez najemców.
§ 5. Zasady polityki czynszowej.
1) Stawki czynszu ustala Wójt Gminy Kluczewsko w drodze Zarządzenia w oparciu o
uchwałę zatwierdzającą „Wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Kluczewsko na lata 2010-2014”.
2) Zakłada się wzrost wysokości czynszu w latach
obowiązywania wieloletniego programu.
3) Zmiana wysokości stawek czynszu będzie
dokonywana regularnie raz w roku.
4) Stawka bazowa czynszu za 1 m2. powierzchni uŜytkowej lokalu mieszkalnego ulegać będzie obniŜeniu ze względu na następujące
czynniki obniŜające wartość uŜytkową lokalu:
- lokal bez c.o. - 10 %,
- lokal bez łazienki i wc - 10 %,
5) Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi
50 % stawki jaka obowiązuje za wynajem
lokali mieszkalnych.
6) Czynniki obniŜające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.
7) Opłaty za najem pomieszczeń gospodarczych związanych z najmem lokalu mieszkalnego ustalone zostaną na zasadach określonych w uchwale określającej zasady wydziarŜawiania nieruchomości.
8) Czynsz najmu płatny jest z góry do 10-go dnia
kaŜdego miesiąca na wskazany rachunek.
9) Zaległości w opłatach z tytułu najmu lokalu
mogą być rozkładane na raty . W przypadkach szczególnie uzasadnionych Wójt Gminy
moŜe umorzyć zaległości za najem lokalu.
10) Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany
do uiszczenia opłat niezaleŜnych od właściciela – gminy np: za wywóz nieczystości stałych i płynnych, energię elektryczną, wodę,
ścieki, itp.
§ 6. Sposób i zasady zarządzania lokalami i
budynkami wchodzącymi w mieszkaniowy zasób
Gminy.

Poz. 241

1) Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w mieszkaniowy zasób gminy definiuje
się jako podejmowanie wszelkich decyzji i
dokonywanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie
niepogorszanym jak równieŜ do uzasadnionego inwestowania w nieruchomość.
2) Zarządzaniem mieszkaniowym zasobem
Gminy zajmuje się Urząd Gminy w Kluczewsku, który prowadzi ewidencję lokali, dokumentację związaną z najmem lokali, obsługę
finansową w zakresie poboru naleŜności z tytułu najmu oraz dokonuje niezbędnych prac
remontowo-adaptacyjnych.
§ 7. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.
Źródłem finansowania są środki pienięŜne:
1) przewidziane w budŜecie gminy uchwalonym na poszczególne lata,
2) uzyskane z zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy – czynsze z tytułu najmu,
3) ze sprzedaŜy lokali mieszkalnych.
§ 8. Działania zmierzające do poprawy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Gmina nie przewiduje zakupu nowych lokali.
§ 9. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby gminy.
1. Lokale mieszkaniowego zasobu Gminy słuŜą
w pierwszej kolejności do zaspokajania statutowych funkcji instytucji administracyjnych:
1) mieszkających lub pracujących na terenie
Gminy Kluczewsko,
2) nieposiadających tytułu prawnego do innego lokalu,
3) rodzin o niskich dochodach,
Wymóg stawiany w punkcie „3” jest
spełniony, jeŜeli dochód miesięczny brutto przypadający na 1 członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzający datę zakwalifikowania wniosku nie przekracza 30 % najniŜszej emerytury.
2. Bez względu na wysokość dochodu lokale, o
których mowa w ust. 1 mogą być równieŜ
wynajmowane osobom:
1) pozbawionym mieszkań w wyniku klęski
Ŝywiołowej, katastrofy, poŜaru i innych
zdarzeń losowych – na okres przejściowy,
2) posiadających orzeczenie sądowe uprawniające do lokalu socjalnego.
3. Umowa najmu lokalu socjalnego moŜe być
zawarta na okres nie dłuŜszy niŜ 1 rok. zawieranie umowy najmu, przedłuŜanie na następny okres będą odbywać się na zasadach
określonych w ustawie o ochronie praw lo-
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katorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie kodeksu cywilnego.

Poz. 241,242

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 11. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty na terenie gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Wanda Popczyk-Fiecek
241

242
242

UCHWAŁA NR XXIII/25/2009
RADY GMINY W KLUCZEWSKU
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierŜawiania lub wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ 3 lata
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004
r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.
1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.
1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z
2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.

1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241)
w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 roku, zmiana
Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087,
Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2000 r. Nr 6
poz. 70, z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz.
1601 i 1601, z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz.
1218) Rada Gminy Kluczewsko uchwala co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1. Uchwała niniejsza określa zasady gospodarowania nieruchomościami w zakresie:
- nabywania,
- zbywania,
- wydzierŜawiania i najmu na okres powyŜej
3 lat.
-

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
„ustawie” – naleŜy przez to rozumieć ustawę
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami,

-

„nieruchomości” – rozumie się przez to nieruchomości gruntowe tj. grunty zabudowane, niezabudowane oraz pod wodami,
„lokalu” – rozumie się przez to lokale uŜytkowe.

§ 3. Postanowień niniejszej uchwały nie
stosuje się do lokali mieszkalnych.
§ 4. Wójt gospodaruje gminnym zasobem
nieruchomości.

Rozdział 2
Zasady nabywania nieruchomości i lokali przez gminę.
§ 5. Nabywanie nieruchomości (lokali) na
rzecz gminy dokonuje się w przypadkach uzasadnionych interesem gminy, a w szczególności:
a) potrzebami inwestycyjnymi,

b) potrzebą realizacji zadań własnych i zleconych,
c) tworzeniem zasobów gruntów przeznaczonych na realizację budownictwa: jednoro-
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dzinnego, wielorodzinnego oraz przeznaczonego na cele publiczne,
d) scalenia gruntów.
§ 6.1. Warunki nabycia nieruchomości ustala
w imieniu gminy Wójt w drodze rokowań.
2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami gminy nabycie na jej rzecz nieruchomości moŜe nastąpić w formie przystąpienia do przetargu.
§ 7. Przystąpienie do rokowań lub przetargu w sprawie nabycia nieruchomości moŜe być
podjęte pod warunkiem, Ŝe w budŜecie gminy
przewidziano wydatki na ten cel.
§ 8. JeŜeli cena nieruchomości (lokalu)
podana przez stronę rokowań odbiega znacznie
od cen wolnorynkowych w obrocie dla tego rodzaju nieruchomości (lokalu) Wójt prowadzący
w imieniu gminy rokowania zleca rzeczoznawcy
majątkowemu wycenę wartości nieruchomości
(lokalu).

Poz. 242

§ 9. Z przeprowadzonych rokowań sporządza się protokół stanowiący podstawę zawarcia
umowy określający:
- oznaczenie nieruchomości (lokalu) i dokładny opis,
- dane dotyczące sprzedawcy,
- przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
- ustaloną cenę oraz warunki i termin zapłaty,
łącznie z kosztami nabycia,
- inne istotne dane dotyczące przedmiotu nabycia.
W przypadku dokonania wyceny nieruchomości (lokalu) operat szacunkowy stanowi
załącznik do protokółu rokowań.
§ 10. W przypadku zamiany nieruchomości
(lokalu) między gminą a innymi osobami trzecimi postanowienia § 6 – do 9 włącznie stosuje się
odpowiednio.
§ 11. Nabycie nieruchomości od Skarbu
Państwa następuje na zasadach określonych w
art. 14 ustawy.

Rozdział 3
Zasady zbywania nieruchomości i lokali stanowiących własność gminy.
§ 12. Do zbycia przeznaczone są nieruchomości (lokale) zbędne do realizacji zadań
gminy i zaspokojenia potrzeb ogólnych mieszkańców, a takŜe gdy przemawia za tym słuszny
interes ekonomiczny gminy.

2. Rokowania dotyczą warunków zbycia tj.
rozłoŜenia ceny na raty i innych istotnych postanowień z wyjątkiem ceny. Wartość nieruchomości ustala się według zasad zawartych w § 19
niniejszej uchwały.

§ 13. Zbycie nieruchomości następuje w
drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej
po uprzednim przeznaczeniu jej do zbycia przez
Wójta i ujęciu w wykazie, o którym mowa w
art. 35 ustawy.

3. Rokowania w imieniu gminy prowadzi
Wójt. Z rokowań sporządza się protokół zawierający ustalenia potwierdzone podpisami rokujących stron.

§ 14. Przetarg organizuje Wójt w trybie
przewidzianym w przepisach ogólnie obowiązujących z zachowaniem następujących zasad:
a) nieruchomości (lokale) nie zbyte w pierwszym przetargu wystawia się do drugiego
przetargu, a cena moŜe być obniŜona do 20 %
ceny wywoławczej z pierwszego przetargu,
b) nieruchomości (lokale) nie zbyte w drugim
przetargu mogą być zbyte w trybie bezprzetargowym.
§ 15.1. W celu przeprowadzenia przetargu
Wójt powołuje komisję przetargową.
2. Z przetargu sporządza się protokół, który
jest podstawą do zawarcia umowy.
§ 16.1. W trybie bezprzetargowym zbywa
się nieruchomości po przeprowadzeniu rokowań.

§ 17. Po przeprowadzonych rokowaniach
Wójt w drodze zarządzenia zajmuje stanowisko
w sprawie zbycia nieruchomości lub odmowy
zbycia. Podstawą zarządzenia jest protokół rokowań.
§ 18. W przypadku oddawania gruntu w
wieczyste uŜytkowanie ustala się okres uŜytkowania na 99 lat.
§ 19.1. Cenę zbycia lub cenę wywoławczą
nieruchomości określa Wójt w zarządzeniu, o
którym mowa w § 11 z uwzględnieniem przepisów ustawy. W celu ustalenia wartości nieruchomości Wójt zleca szacunek biegłemu.
2. Wycena biegłego winna być dokonana
bezpośrednio przed podjęciem zarządzenia nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed zbyciem nieruchomości.
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§ 20. Nabywca, na którego wniosek przeznacza się nieruchomość do zbycia zobowiązany
jest do pokrycia kosztów opracowania dokumen-

Poz. 242

tacji niezbędnej do zbycia nieruchomości oraz
kosztów związanych z zawarciem umowy zbycia
nieruchomości.

Rozdział 4
Zasady dzierŜawy najmu nieruchomości (lokali) na okres powyŜej 3 lat.
§ 21. DzierŜawców (najemców) nieruchomości (lokali) w tym pod wodami stojącymi stanowiących własność gminy albo pozostających
we władaniu gminy wyłania się w drodze przetargu z zastrzeŜeniem § 23 niniejszej uchwały.
Decyzję o przeznaczeniu nieruchomości do wydzierŜawienia lub wynajmu podejmuje Wójt w
formie zarządzenia, którego załącznikiem jest
wykaz przewidziany w art. 35 ustawy.
§ 22. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy lub oddania w najem lokali
uŜytkowych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w
siedzibie urzędu.
§ 23. Nieruchomości gruntowe mogą być
wydzierŜawione w trybie bezprzetargowym:
a) Pod lokalizację tablicy lub urządzenia reklamowego,
b) W celu zorganizowania placu budowy lub
lokalizacji związanych z sieciami infrastruktury,
c) JeŜeli stanowią tereny przyległe do obiektu
budowlanego lub lokalu uŜytkowego, a
wnioskodawca ma zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w tym budynku
lub lokalu, lub jest jego najemcą czy dzierŜawcą,
d) Osobie bliskiej dotychczasowemu dzierŜawcy zaliczonej do I grupy podatkowej w podatku od spadku i darowizn na okres na jaki
była zawarta umowa z dzierŜawcą,
e) Na rzecz osób fizycznych i prawnych, które
prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną lub sportowo-turystyczną
i rekreacyjną na cele nie związane z działalnością zarobkową,
f) Na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej.
§ 24.1. Przedmiotem przetargu na dzierŜawę lub najem jest stawka czynszu za 1 m2. Wysokość stawki wywoławczej czynszu określa
Wójt w Zarządzeniu, o którym mowa w § 21.
NiezaleŜnie od czynszu dzierŜawca (najemca)
jest obciąŜony kosztami utrzymania i eksploatacji nieruchomości (lokalu), o czym jest informowany przed przystąpieniem do przetargu.

2. Przystąpienie do przetargu na dzierŜawę
lub najem nieruchomości moŜe być uwarunkowane realizacją przez dzierŜawcę (najemcę)
określonego sposobu zagospodarowania nieruchomości lub innych obowiązków umownych.
§ 25. W przypadku nie wyłonienia strony
umowy dzierŜawy lub najmu w pierwszym przetargu ogłasza się drugi przetarg z moŜliwością
obniŜenia ceny wywoławczej do 20 %.
§ 26. Nie wyłonienie strony umowy w
drugim przetargu umoŜliwia zawarcie umowy z
oferentem proponującym najkorzystniejsze warunki umowy.
§ 27. Przetargi przeprowadza powołana
przez Wójta komisja przetargowa. Komisja kaŜdorazowo ustala prawidłowość ogłoszenia przetargu (przedmiot przetargu, wywoławczą wysokość czynszu, wysokość postąpienia, zachowanie terminu ogłoszenia o przetargu, sprawdza
listę uczestników przetargu). Z czynności swych
komisja sporządza protokół.
§ 28. UpowaŜnia się Wójta do zawierania
umów dzierŜawy lub najmu nieruchomości na
okres nie dłuŜszy niŜ 10 lat.
§ 29. Dotychczasowe umowy dzierŜawy
lub najmu mogą być przedłuŜone do lat 10 bez
konieczności przeprowadzenia postępowania
przetargowego pod warunkiem, Ŝe dotychczasowy dzierŜawca lub najemca wywiązywał się z
postanowień umowy.
§ 30.1. Czynsze dzierŜawne (najmu) za nieruchomości i lokale wynajęte i wydzierŜawione
mogą być podwyŜszone przy zastosowaniu
wskaźnika wzrostu cen ogłaszanych przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
2. Klauzula o trybie podwyŜszania czynszu
na podstawie ust. 1 musi być zawarta w umowie. Zasada ta jest podana do wiadomości
uczestnikom przetargu jeszcze przed jego rozpoczęciem.
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§ 31. Podnajem lub poddzierŜawa nieruchomości wymaga pisemnej zgody Wójta.
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§ 32. Zmiana przeznaczenia przedmiotu
dzierŜawy (najmu) lub czynienie nakładów ulepszających przedmiot dzierŜawy (najmu) wymagają zgody Wójta na piśmie.

Rozdział 5
UŜyczenia
§ 33. Nieruchomości stanowiące własność
gminy Wójt Gminy moŜe uŜyczać na cele nie
zarobkowe, statutowe, charytatywne, słuŜące
krzewieniu kultury, sportu i turystyki, poprawy

bezpieczeństwa mieszkańców na okres 10 lat z
moŜliwością dalszego przedłuŜenia umowy na
rzecz biorących w uŜyczenie, którzy wywiązywali
się z postanowień umowy.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe.
§ 34. Odstępstwo od zasad określonych w
niniejszej uchwale wymaga zgody Rady Gminy
w Kluczewsku.

§ 37. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty na terenie gminy.

§ 35. Zobowiązuje się Wójta Gminy do
składania corocznych sprawozdań z wykonania
niniejszej uchwały wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego.

§ 38. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 39. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 36. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kluczewsko.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Wanda Popczyk-Fiecek
242
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UCHWAŁA NR XXIII/26/2009
RADY GMINY W KLUCZEWSKU
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszów dzierŜawnych na terenie gminy
Kluczewsko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40
ust. 1 i ust. 2 pkt 3 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002
r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z
2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.
1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.
1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241))
Rada Gminy Kluczewsko uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się minimalne stawki czynszu
za dzierŜawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Kluczewsko:

1. Gruntów wykorzystywanych rolniczo - stawkę
czynszu oblicza się na podstawie średniej
ceny skupu Ŝyta ogłaszanej w komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
będącej podstawą obliczenia podatku rolnego:
a) grunty rolne:
- klasa III a - 6 dt Ŝyta z ha rocznie,
- klasa III b - 5 dt Ŝyta z ha rocznie
- klasa IV a - 4 dt Ŝyta z ha rocznie
- klasa IV b - 3 dt Ŝyta z ha rocznie
- klasa V, VI - 2 dt Ŝyta z ha rocznie
b) uŜytki zielone:
- klasa III - 4 dt Ŝyta z ha rocznie
- klasa IV - 3 dt Ŝyta z ha rocznie
- klasa V-VI - 2 dt Ŝyta z ha rocznie
2. gruntów nie rolnych
- pod ustawienie reklam - 5 zł /m2 miesięcznie
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-

pod wieŜe telefoniczne i telekomunikacyjne - 3 zł /m2 miesięcznie
- pod działalność handlową i usługową
- 0,10 zł /m2 miesięcznie
- pod działalność produkcyjną - 0,10 zł /m2
miesięcznie
- pod zbiorniki retencyjne - 0,02 zł /m2
rocznie
3. Lokali uzytkowych:
- pod działalność usługową - 1,50 zł /m2
miesięcznie
- pod działalność handlową - 1,50 zł /m2
miesięcznie

Poz. 243,244

do sposobu wykorzystania zajetego terenu lub
lokalu.
§ 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy Kluczewsko do ustalania w umowach najmu lub
dzierŜawy stawek czynszu nie niŜszych niŜ określone w § 1 niniejszej uchwały.
§ 5. W uzasadnionych przypadkach Wójt
moŜe zastosować bonifikaty do stawek czynszu
wymnienionych w § 1 między innymi w przypadku
gdy wydzierŜawiana nieruchomość wymaga
poniesienia nakładów np. na remont co w konsekwencji podwyŜszy jej wartość.

§ 2.1. Minimalne stawki czynszu dzierŜawnego nie obejmują opłat za usługi komunalne z
tytułu odbioru nieczystości stałych i płynnych,
dostawy energii, ogrzewania, wody oraz podatku
VAT i podatków lokalnych.

§ 6.1. Czynsz roczny płatny jest jednorazowo do 30 marca kaŜdego roku dzierŜawy lub
najmu z góry.
2. Czynsz miesięczny płatny
10-go kaŜdego miesiąca z góry.

2. Za usługi wymienione w ust. 1 najemca
lub dzierŜawca ponosi odpowiednie opłaty na
zasadach ogólnych.

jest

do

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kluczewsko.

§ 3. W przypadku bezumownego korzystania z obiektu budowlanego, lokalu mieszkalnego, uŜytkowego lub gruntu nalicza się stawkę
czynszu dzierŜawnego w wysokości 100 % wyŜszej od stawki ustalonej uchwałą odpowiednio

§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Wanda Popczyk-Fiecek
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UCHWAŁA NR XXIII/29/2009
RADY GMINY W KLUCZEWSKU
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z
2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z
2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.
1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.
1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241)
oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249
poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz.
319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218,

Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82
poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140
poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz.
1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r.
Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79
poz. 666) Rada Gminy Kluczewsko uchwala co
następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budŜetowe
o kwotę 204.703,22 zł – zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki budŜetowe
o kwotę 180.229,22 zł – zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.
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§ 3. BudŜet gminy po zmianach wynosi:
dochody - 13.326.989,22 zł
wydatki - 14.081.826,97 zł

jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w
Kielcach w kwocie 200.000 zł i wolnymi środkami w kwocie 554.837,75 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3
do Uchwały Nr XXII/18/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 sierpnia 2009 roku „Limity
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek
zaciągniętych na: 1) sfinansowanie przejściowego
deficytu budŜetu - 500.000,00 zł, 2) sfinansowanie
planowanego deficytu budŜetu - 200.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu poŜyczek - 195.030,00 zł.

-

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/28/2008 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu gminy na 2009 rok „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku”
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik „Przychody i rozchody budŜetu w 2009 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany przychodów i
wydatków Komunalnego Usługowego Zakładu
Gospodarczego w Kluczewsku - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.

§ 7. Deficyt budŜetu stanowi kwotę
754.837,75 zł i zostanie pokryty: poŜyczką z WoPrzewodnicząca Rady Gminy:
Wanda Popczyk-Fiecek
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIII/29/2009
Rady Gminy w Kluczewsku
z dnia 4 grudnia 2009 r.

ZMIANY BUDśETOWE
DOCHODY
w złotych
Dz.
010

Rozdz.

§

01010
0970
01095
0770
600
60016
6290
756
75618
0480
851
85154
0970
852
85212
2010

Zwiększenia
161 369,00
141 369,00
141 369,00
20 000,00
20 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
10 815,22
10 815,22
10 815,2
8 858,00
8 858,00
8 858,00

Zmniejszenia

85213
2030
208 342,22

Plan po zmianach w dochodach budŜetu wyniesie 13 326 989,22 zł.

3 639,00
3 639,00
3 639,00
3 639,00

Plan po zmianach
526 840,00
321 369,00
321 369,00
205 471,00
55 300,00
357 840,00
357 840,00
25 000,00
1 648 495,00
58 400,00
42 300,00
10 815,22
10 815,22
10 815,22
2 265 838,00
1 786 951,00
1 782 951,00
5 341,00
1 952,00
204 703,22
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIII/29/2009
Rady Gminy w Kluczewsku
z dnia 4 grudnia 2009 r.

ZMIANY BUDśETOWE
WYDATKI
w złotych
Dz.
010

Rozdz.

§

01010
6050
01095
4430

Zwiększenia
168 841,00
129 584,00
129 584,00
39 257,00
39 257,00

600
60016
4270
754
75412
4010
3020
4170
4210
4300
4430

21 000,00
21 000,00
1 000,00
3 500,00

1 000,00

20 000,00
20 000,00

4300
75702
8070

300,00
300,00
300,00

801

6 000,00
6 000,00
6 000,00

80110
4010
851
85154
4300
852
85212
3110

13 115,22
13 115,22
13 115,22
25 858,00
8 858,00
8 858,00

85213
3110
854
85401
4010
4110
900
90095
6050

3 639,00
3 639,00
3 639,00

4130
85295

332 000,00
332 000,00
332 000,00
21 000,00
1 000,00

6 000,00
5 000,00
5 500,00

75421
757

Zmniejszenia

17 000,00
17 000,00
6 000,00
6 000,00
4 000,00
2 000,00
307 754,00
307 754,00
307 754,00
542 868,22

Plan po zmianach w wydatkach budŜetu wynosi 14 081 826,97 zł.

362 639,00

Plan po zmianach
1 969 121,00
1 757 684,00
1 753 684,00
207 313,00
185 909,38
1 827 506,00
1 727 506,00
1 378 506,00
86 500,00
76 500,00
9 800,00
3 500,00
7 400,00
22 000,00
17 000,00
8 900,00
0,00
0,00
44 300,00
44 300,00
44 300,00
4 834 957,00
1 649 425,00
947 895,00
58 115,22
51 115,22
29 115,22
2 222 642,00
1 782 951,00
1 723 186,00
5 341,00
5 341,00
79 063,00
79 063,00
360 873,00
263 000,00
130 434,00
21 300,00
1 028 411,75
719 754,00
605 754,00
180 229,22
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Zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotacji i wydatków
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/29/2009
Rady Gminy w Kluczewsku
z dnia 4 grudnia 2009 r.

DOTACJE
w złotych
Dz.
852

Rozdz.

§

85212
2010

Zwiększenia
8 858,00
8 858,00
8 858,00

Zmniejszenia

Plan po zmianach
1 824 901,00
1 782 951,00
1 782 951,00

WYDATKI
w złotych
Dz.
852

Rozdz.

§

85212
3110

Zwiększenia
8 858,00
8 858,00
8 858,00

Zmniejszenia

Plan po zmianach
1 824 901,00
1 782 951,00
1 723 186,00
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIII/29/2009
Rady Gminy w Kluczewsku
z dnia 4 grudnia 2009 r.

Przychody i rozchody budŜetu w 2009r.
w złotych
Lp.
1
1
2
3
4
5
5a
5b
5c
5d
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8

Treść
2
Przychody ogółem:
Kredyty
PoŜyczki
PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE
Spłaty poŜyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Prywatyzacja pośrednia
Prywatyzacja bezpośrednia
Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek
z udziałem Skarbu Państwa
Pozostałe przychody z prywatyzacji
NadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych
Obligacje
Inne papiery wartościowe
Inne źródła (wolne środki)
Przelewy z rachunku lokat
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty poŜyczek
Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE
Udzielone poŜyczki
Lokaty
Wykup papierów wartościowych
Wykup obligacji
Rozchody z tytułu innych rozliczeń

Klasyfikacja
3
§ 952
§ 952
§ 903
§ 951
§ 941 do 944
§ 941
§ 942
§ 943

Kwota 2009 r.
4
949 867,75
200 000,00
-

§ 944
§ 957
§ 911
§ 931
§ 955
§ 994
§ 992
§ 992
§ 963

749 867,75
195 030,00
195 030,00
-

§ 991
§ 994
§ 982
§ 971
§ 995

-

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXIII/29/2009
Rady Gminy w Kluczewsku
z dnia 4 grudnia 2009 r.

ZMIANY BUDśETOWE
Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku na rok 2009
PRZYCHODY:
Dział
710

Rozdz.

Paragraf

71095
0830
Razem:

Plan przed zmianami
1.152.300,1.152.300,1.046.500,1.152.300,-

Zwiększenie

Zmniejsz.
50.000,50.000,50.000,50.000,-

Plan po zmianach
1.102.300,1.102.300,996.500,1.102.300,-

Plan przed zmianami
1.134.020,1.134.020,211.180,185.850,594.100,594.100,87.800,1.728.120,-

Zwiększenie

Zmniejsz.
62.000,62.000,12.000,50.000,-

Plan po zmianach
1.072.020,1.072.020,199.180,135.850,606.100,606.100,99.800,1.678.120,-

WYDATKI:
Dział
710

Rozdz.

Paragraf

71095
4210
4300
900
90001
4260
Razem

12.000,12.000,12.000,12.000,-

Ogółem plan przychodów przed zmianami - 2.208.915,Ogółem plan przychodów po zmianach - 2.158.915,Ogółem plan wydatków przed zmianami - 2.193.900,Ogółem plan wydatków po zmianach - 2.143.900,Stan środków obrotowych na koniec roku bez zmian - + 30.015,244

62.000,-
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INFORMACJA
z dnia 28 stycznia 2010 r.
DODATKOWA LISTA
Biegłych sądowych z zakresu psychologii w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu ustanowionych przez
Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach na kadencję do 31 grudnia 2014 r.
L.p.

Nazwisko i imię
biegłego

Adres do korespondencji
i numer telefonu

1. mgr Wanda Gołębiewska Centrum Zdrowia Psychicznego
25-411 Kielce ul. Szydłowek Górny 1c/3,
tel. 664-959-545

Termin, do którego
biegły został
ustanowiony
psychologia w przedmiocie
31.12.2014 r.
uzaleŜnienia od alkoholu
Zakres specjalności

-

Biegłych sądowych z zakresu psychiatrii w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu ustanowionych przez
Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach na kadencję do 31 grudnia 2014 r.
L.p.
1.
2.
3.

Nazwisko i imię
biegłego

Adres do korespondencji
i numer telefonu

lek. med. Anna Maria
25-372 Kielce, ul. Seminaryjska 26/51
Jaworska
tel. 041-362-24-26, tel. 603-598-826
lek. med. Justyna Sędek Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii
26-026 Morawica k/Kielc ul. Spacerowa 5,
tel. 041-364-13-99, tel. 041- 364-13-24
lek. med. Sabina
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii
Skrzypczak
26-026 Morawica k/Kielc ul. Spacerowa 5,
tel. 041-364-13-99, tel. 041- 364-13-44,
tel. 601-946-790

Termin, do którego
biegły został
ustanowiony
psychiatria w przedmiocie
31.12.2014 r.
uzaleŜnienia od alkoholu
psychiatria w przedmiocie
31.12.2014 r.
uzaleŜnienia od alkoholu
Zakres specjalności

-

psychiatria w przedmiocie
uzaleŜnienia od alkoholu

31.12.2014 r.

Prezes Sądu Okręgowego:
SSO Bogusław Sędkowski
Kielce, dnia 28 stycznia 2010 r.
245

• 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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