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RADY GMINY W BAŁTOWIE
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z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/43/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 marca 2003r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Bałtów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Bałtowie
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/43/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 marca 2003r. w sparwie uchwalenia
Statutu Gminy Bałtów w załączniku Nr 1 Statut Gminy Bałtów wprowadza się następujące zmiany: "Rozdział
III. Zakres działania i zadania Gminy. § 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Do zadań własnych Gminy należy
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku
publicznego
i przeciwpowodziowej,

i bezpieczeństwa

obywateli

oraz

ochrony

przeciwpożarowej

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
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17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
§ 2. W Statucie Gminy Bałtów, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VI/43/2003 Rady Gminy
w Bałtowie z dnia 28 marca 2003r. Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Bałtów otrzymuje brzmienie:
"WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1. Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie
- Gimnazjum w Bałtowie
- Szkoła Podstawowa w Bałtowie
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie
5. Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Okole"
§ 3. Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Smoliński

