Uchwała Nr LVII/ 661 /2006
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 26 września 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania ze środków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62 ,poz.558 i Nr 113,
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 , Nr 214, poz.1806 , z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz.1271
i Nr 162, poz. 1568 z 2004r, Nr 102,poz 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2006r. Nr 17,
poz.128) w związku z §1 uchwały Nr LVII/660/2006 Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie ustalenia zadań służących
ochronie środowiska i gospodarce wodnej, finansowanych ze środków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rada Miasta uchwala co następuje:
§1.W załączniku do Uchwały Nr LXI/650/98 Rady Miejskiej w Ostrowcu
Świętokrzyskim z dnia 26 stycznia 1998 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (tekst jednolity ustalony
uchwałą Nr XXXV/628/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 marca
2001 roku zmieniony uchwałą Nr LII/852/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 roku
i Nr XXI/246/2004 z dnia 25 czerwca 2004 roku) wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w Regulaminie korzystania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz załącznikach do tego Regulaminu we wszystkich przypadkach
wyrazy:
a/ „Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska” zastępuje się użytymi
w odpowiednich przypadkach wyrazami „ Wydział Gospodarki Komunalnej” ,
b/ „ Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska” zastępuje się
użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej”,
c/ „dochody” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „przychody”
2) w § 1 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„ 9) opłaty za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych
wnoszone przez właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z tych usług,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008).”
3) w § 2:
a/ w ust. 1, po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do
informacji o środowisku”,

b/ ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2) w związku z art.406 ust.1 pkt 12 ustawy, na podstawie Uchwały Nr LVII/660/2006 Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2006r. w sprawie ustalenia zadań
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, finansowanych ze środków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki Funduszu przeznacza się na:
1/ likwidację „dzikich wysypisk” odpadów,
2/ unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych oraz segregację odpadów,
3/ opracowania dotyczące ochrony środowiska naturalnego, gospodarki wodnej oraz
przyrody, w tym programy ochrony środowiska , dokumentacje przyrodnicze,
ekspertyzy oddziaływania na środowisko,
4/ zorganizowanie przez Gminę odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie
zawarli umów korzystania z tych usług, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r.
Nr 236, poz.2008).”
c/ po ust.2 dodaje się ust.3 w brzmieniu:
„3.Środki pochodzące z opłat, o których mowa w §1 pkt 9 przeznacza się w całości na
zorganizowanie przez Gminę odbioru odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników
bezodpływowych, zgodnie z art.6 ust.6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008).”
4) § 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3.1. Środki Funduszu przeznacza się na realizację zadań służących ochronie środowiska i
gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju.
2. Środki Funduszu mogą być wydatkowane w szczególności w formie:
1) udzielania pożyczek,
2) udzielania dotacji,
3) finansowania i dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę, w tym przez
gminne jednostki organizacyjne.”
4) w § 5:
5)
a/ pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
( Dz.U. Nr 96,poz.973 z 2003r z poźn. zm.) oraz podjętą na podstawie tej ustawy uchwałą
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie programu współpracy Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego,”
b/ pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104
z późn. zm.) oraz podjętą na podstawie tej ustawy uchwałą Rady Miasta Ostrowca

Świętokrzyskiego w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom
niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,
realizującym cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu jej rozliczania oraz
sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.”
6) w § 7, pkt 5 otrzymuje brzmienie:
”5/ dokument wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego dla
realizowanego przedsięwzięcia- poświadczony przez właściwy organ.”
7) w § 11 ust. 3
a) w pkt 1 wyrazy ”3% kwoty pożyczki” zastępuje się wyrazami „2% kwoty pożyczki”
b) w pkt 2 wyrazy ”6% kwoty pożyczki” zastępuje się wyrazami „3% kwoty pożyczki”,
8) w §18, pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ewidencję księgową, rozliczanie spłaty rat oraz windykację należności Funduszu
prowadzi Wydział Finansowy Urzędu Miasta.”
§2.Wykonanie
Świętokrzyskiego.
§3.Uchwała
Świętokrzyskiego.
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§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

