UCHWAŁA Nr LVII/658/2006
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 26 września 2006 r.
w sprawie promocji podejmowania zatrudnienia na terenie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego przez absolwentów wyższych uczelni
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 i art.18 ust.1 i ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23
poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80
poz.717 i Nr 162 poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz.1203 i Nr 167
poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz.128) oraz
art.37 ust.3 i art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005r. Nr 130 poz.
1087, Nr 169 poz.1420 i Nr 175 poz. 1459 oraz z 2006r. Nr 104 poz.708) Rada Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego u c h w a l a , co następuje:
§ 1.1. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, zwana dalej „Gminą”, dążąc do rozwoju
strategicznego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zatrzymania migracji młodych
i wykształconych ludzi z Ostrowca Świętokrzyskiego zobowiązuje się do:
1) przygotowania działek gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do
sprzedaży na preferencyjnych warunkach, bądź
2) przydzielenia mieszkań komunalnych, w trybie § 5 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 uchwały
Nr XVII/200/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2004 roku
w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 42 poz. 740 i z 2005r. Nr 140 poz. 1759)
- dla absolwentów wyższych uczelni, którzy byli stypendystami stypendiów
ufundowanych, przez
przedsiębiorców
mających siedzibę na terenie Ostrowca
Świętokrzyskiego, zwanych dalej „przedsiębiorcami” i którzy podejmą u nich pracę,
z uwzględnieniem § 3.
2. Przez sprzedaż działki gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
na preferencyjnych warunkach należy rozumieć sprzedaż działki gruntu w trybie
bezprzetargowym, z udzieleniem 80 % bonifikaty od ceny działki, przy czym powierzchnia
działki przeznaczonej do sprzedaży nie może wynosić więcej niż 1.500 m2.
§ 2. 1. W związku z § 1 ust. 1 Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego apeluje
do przedsiębiorców o fundowanie stypendiów dla wyróżniających się studentów wyższych
uczelni pochodzących z Ostrowca Świętokrzyskiego, zwanych dalej „stypendystami” oraz
o zapewnienie im zatrudnienia w swoich przedsiębiorstwach na terenie Ostrowca
Świętokrzyskiego po ukończeniu studiów.
2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów powinny być określone
w drodze umów zawartych pomiędzy przedsiębiorcą a wyższą uczelnią stanowiących,
że wypłaty ufundowanego stypendium dokonuje wyższa uczelnia oraz uwzględniających
warunki określone w § 3 ust. 1 pkt 3.

3. Przedsiębiorca przedkłada Gminie pisemną informację o ufundowaniu stypendium
wraz z kserokopią umowy zawartej z wyższą uczelnią.
§ 3.1 Sprzedaż przez Gminę działki gruntu, bądź przydzielenie mieszkania
komunalnego, o których mowa w § 1, nastąpi przy spełnieniu przez stypendystę łącznie
poniższych warunków:
1) zamieszkuje on na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu składania wniosku
o sprzedaż działki gruntu i w dniu jej sprzedaży, bądź w dniu składania wniosku
o przydział mieszkania komunalnego i w dniu jego przydziału,
2) jest absolwentem wyższej uczelni,
3) w trakcie trwania studiów był stypendystą i pobierał stypendium przez okres
co najmniej 2 lat w wysokości minimum 500,00 zł miesięcznie i nie został
zobowiązany do zwrotu otrzymanego stypendium z powodu niedotrzymania warunków
skorzystania z niego,
4) po ukończeniu studiów podjął pracę u przedsiębiorcy i przepracował u niego
co najmniej 1 rok oraz jest jego pracownikiem w dniu składania wniosku o sprzedaż
działki gruntu i w dniu jej sprzedaży, bądź w dniu składania wniosku
o przydział mieszkania komunalnego i w dniu jego przydziału,
5) nie będzie, w dniu składania wniosku o sprzedaż działki gruntu i w dniu jej sprzedaży,
bądź w dniu składania wniosku o przydział mieszkania komunalnego i w dniu jego
przydziału:
a) właścicielem (współwłaścicielem), ani użytkownikiem (współużytkownikiem)
wieczystym nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym, położonej na terenie
Ostrowca Świętokrzyskiego,
b) właścicielem (współwłaścicielem), ani użytkownikiem (współużytkownikiem)
wieczystym nieruchomości innej niż określona w ppkt a, zabudowanej lub
niezabudowanej o powierzchni większej niż 300m2, położonej na terenie Ostrowca
Świętokrzyskiego,
c) właścicielem (współwłaścicielem) lokalu mieszkalnego, ani nie będzie przysługiwało
mu własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego, na terenie
Ostrowca Świętokrzyskiego,
6) przedłoży stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych
w pkt 3 i 4.
2. W przypadku stypendystów pozostających w związkach małżeńskich, warunki
określone w ust. 1 pkt 5 dotyczą każdego z małżonków.
§ 4.1. Wniosek stypendysty o sprzedaż działki gruntu podlega realizacji przez Gminę
w ciągu 2 lat od daty jego złożenia. W przypadku odrzucenia przez stypendystę pierwszej
oferty zakupu działki gruntu przedstawionej przez Gminę, termin o którym mowa wyżej
podlega przedłużeniu o dalsze 2 lata.
2. Odrzucenie przez stypendystę dwukrotnie przedłożonych przez Gminę ofert zakupu
działek gruntu zwalnia Gminę ze sprzedaży, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.
3. Wniosek stypendysty o przydział mieszkania komunalnego podlega realizacji przez
Gminę w ciągu 2 lat od daty jego złożenia.
4. Odrzucenie przez stypendystę przedłożonej przez Gminę jednej propozycji
przydziału mieszkania komunalnego zwalnia Gminę z przydziału, o którym mowa w § 1
ust. 1 pkt 2.

§5. Przyjęcie przez stypendystę oferty sprzedaży działki gruntu upoważnia Prezydenta
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do przedłożenia Radzie Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego stosownego projektu uchwały w sprawie sprzedaży działki na zasadach
określonych w § 1 ust. 2.
§6.Wykonanie
Świętokrzyskiego.
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§7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego oraz w prasie lokalnej.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i obowiązuje do dnia 31 grudnia
2012 roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wnioski stypendystów o sprzedaż działki gruntu lub o przydzielenie mieszkania
komunalnego złożone przed datą określoną w ust.1 podlegają realizacji na zasadach
określonych niniejszą uchwałą także po upływie okresu jej obowiązywania.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

