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1274
UCHWAŁA Nr XXXIX/215/09
RADY GMINY W ŁAGOWIE
z dnia 3 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych
odpadów komunalnych
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr. 236, poz.

2008 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały
Rady Gminy Łagów z dnia 19 marca 1998r.
nr. XXX/184/98 w sprawie ustalenia górnych
stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych Rada Gminy w Łagowie uchwala co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132
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§ 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania
stałych odpadów komunalnych wykonywanych
na terenie gminy Łagów przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tej działalności na podstawie zawartej umowy w wysokości
43 zł. brutto za kwartał za jeden pojemnik 120 l
od 1 stycznia 2009r.

Poz. 1274, 1275 i 1276

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Łagów nr XIX/119/08 z dnia 28 stycznia 2008r.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie
14 dni od, daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Zawieranie umów i zbieranie opłat
wymienionych w § 1 naleŜy do firmy świadczącej w/w usługi na terenie gminy Łagów.

Przewodniczący Rady Gminy: Z. Zwoliński

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Łagów.

1275
UCHWAŁA Nr XXXIX/218/09
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 3 lutego 2009r.
w sprawie upowaŜnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Powiatem Kieleckim na realizacje
wspólnego zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej Piotrów - Gułaczów
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2
pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, nr 142 poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 3 i 4
oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U nr 249, poz. 2104
ze zm.) Rada Gminy w Łagowie uchwala, co
następuję:

§ 2. Gmina Łagów uczestniczyć będzie w
kosztach realizacji zadania opisanego w § 1 na
zasadach szczegółowo określonych w porozumieniu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. UpowaŜnia się Wójta Gminy Łagów do
zawarcia porozumienia z Powiatem Kieleckim na
realizacje wspólnego zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Piotrów - Gułaczów”.

Przewodniczący Rady Gminy: Z. Zwoliński

1276
UCHWAŁA Nr I/1/09
RADY GMINY NOWA SŁUPIA
z dnia 3 lutego 2009r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
określenia górnej wysokości opłaty za odbiór ścieków dowoŜonych wozami asenizacyjnymi
oraz ustalenia wysokości dopłat z budŜetu Gminy dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Rudkach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 24 ust. 1, 2, 5, 6 i 7 ustawy

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132

z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), art.. 6 ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2008r., Nr. 236,
poz. 2008 z późniejszymi zmianami) art. 4 ust. 1 i

Lp
1

2

3
4

Wyszczególnienie
Taryfowa grupa
odbiorców usług
Gospodarstwa domowe

Pozostali odbiorcy

Gospodarstwa domowe
Pozostali odbiorcy
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Poz. 1276

art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 21 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów
prawnych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) Rada
Gminy w Nowej Słupi uchwala co następuje:
§ 1.1. Zatwierdza się taryfy netto za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków według następujących cen i stawek opłat:

Taryfa
Taryfa
Rodzaj cen
Wielkość cen i stawek
i stawek opłat
opłat przed dopłatą
- Cena wody za 1 m3
2,94 zł
- stawka miesięcznej opłaty abonamentowej
2,06 zł
- za gotowość
- za odczyt
- za rozliczenie
- Cena wody za 1 m3
3,08 zł
- stawka miesięcznej opłaty abonamentowej
2,06 zł
- za gotowość
- za odczyt
- za rozliczenie
Cena ścieków za 1 m3
3,88 zł
Cena ścieków za 1 m3
3,98 zł

Taryfa
Wielkość cen i stawek
opłat po dopłacie
2,43 zł

-

-

-

2,09 zł
-

2. Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług
według obowiązującej stawki tj. (7 %).

3. Łączną kwotę dopłat określonych w ust. 1
w danym roku budŜetowym określa uchwała
budŜetowa Gminy Nowa Słupia.

§ 2.1. Określa się cenę jednego m3 wody
pobranej przez Gminę na cele przeciwpoŜarowe,
z uwzględnieniem dopłaty, o której mowa w § 3
ust. 1 lit. a) na kwotę: 2,43 zł + obowiązująca
stawka podatku VAT.

4. Przekazanie dopłat, o których mowa w
ust. 1 następować będzie sukcesywnie, w wysokości 1/12 zaplanowanej na ten cel w budŜecie
Gminy kwoty, w terminie do 15-go kaŜdego
miesiąca.

2. Określa się górną stawkę opłaty za odbiór przez oczyszczalnie 1 m3 ścieków dowoŜonych wozami asenizacyjnymi na kwotę: 2,09 zł. +
obowiązująca stawka podatku VAT.

§ 5.1. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy i Kierownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach.

§ 3. Zatwierdzone niniejszą uchwałą taryfy
i dopłaty obowiązują od dnia 1 kwietnia 2009r.
do 31 marca 2010r.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłasza zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty
w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej
uchwały.

§ 4.1. Uchwala się dopłaty z budŜetu gminy dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach w wysokości:
a) 0,55 zł do jednego m3 wody dostarczanej dla
gospodarstw domowych i na cele przeciwpoŜarowe,
b) 1,92 zł do jednego m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr I/5/08 Rady
Gminy w Nowej Słupi z dnia 20 lutego 2008r.r. w
sprawie przedłuŜenia obowiązywania taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie
ścieków oraz ustalenie dopłat z budŜetu gminy
dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach.

2. W kwocie dopłat określonych w ust. 1
wliczony jest podatek VAT.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty
jej opublikowania.
Przewodniczący Rady Gminy: E. Guz

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132
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Poz. 1277

1277
UCHWAŁA Nr I/4/09
RADY GMINY NOWA SŁUPIA
z dnia 3 lutego 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.)
w związku z art. 184 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze
zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budŜetu gminy o kwotę 336.075 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- Plan dochodów bieŜących zwiększa się o
20.435 zł (po zmianach wynosi 21.700.675 zł).
- Plan dochodów majątkowych zwiększa się o
315.640 zł (po zmianach wynosi 8.507.865 zł).
2. Zwiększa się plan wydatków budŜetu
gminy o kwotę 336.075 zł zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.
- Zmniejsza się plan wydatków bieŜących o
kwotę 296.900 zł (po zmianach wynosi
19.930.040 zł).
- Zwiększa się plan wydatków majątkowych o
kwotę 632.975 zł (po zmianach wynosi
13.709.841 zł).
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a wydatki inwestycyjne jednoroczne).
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b do niniejszej
uchwały.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z
pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem
nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się plan przychodów i wydatków
zakładów budŜetowych na 2009 rok zgodnie z
załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
w Rudkach i Przedszkola w Rudkach:
1) z tytułu dopłaty do 1 m3 dostarczanej wody 70.604 zł;
2) z tytułu dopłaty do administrowania gminnymi
zasobami lokali mieszkalnych - 209.393 zł;
3) z tytułu dopłat do 1m3 odprowadzanych
ścieków - 100.003 zł;
4) z tytułu dopłat do 1 ucznia uczęszczającego
do przedszkola publicznego w Rudkach 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Ustala się dotacje celowe na zadania
gminy realizowane przez podmioty naleŜące i
nienaleŜące do sektora finansów publicznych na
łączną kwotę 225.000 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Plan budŜetu gminy po zmianach wynosi:
1. plan dochodów budŜetu gminy - 30.208.540 zł
2. plan wydatków budŜetu gminy - 33.639.881 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: E. Guz

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132
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Poz. 1277
Załączniki do uchwały Nr I/4/09
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 3 lutego 2009r.

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132
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Poz. 1277

Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132
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Poz. 1277

Załącznik Nr 3

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132
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Poz. 1277

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132
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Poz. 1277

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132
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Poz. 1277

Załącznik Nr 3a

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132
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Poz. 1277

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 4a

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132
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Poz. 1277

Załącznik Nr 4b

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132
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Poz. 1277

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132
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Poz. 1277

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132
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Poz. 1277

Załącznik Nr 5

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132
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Poz. 1277

Załącznik Nr 6

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132

 6525 

Poz. 1277

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132
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Poz. 1277

1278
UCHWAŁA Nr I/11/09
RADY GMINY NOWA SŁUPIA
z dnia 3 lutego 2009r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w gminie Nowa Słupia na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Słupia uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: E. Guz
Załącznik do uchwały Nr I/11/09
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 3 lutego 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowa Słupia
na rok 2009

Rozdział I
Wprowadzenie
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych reguluje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych na
terenie gminy Nowa Słupia, które będą realizowane w 2009 roku.
W programie zastosowano następujące
skróty:
GKRPA - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GKS - Gminny Klub Sportowy

UKS - Uczniowski Klub Sportowy
GOK - Gminny Ośrodek Kultury
Punkt Konsultacyjny - punkt konsultacyjnoinformacyjny dla osób uzaleŜnionych oraz ich
rodzin działający przy Ośrodku Zdrowia
PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Ilekroć w niniejszym Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest mowa o:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132
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Ustawie - naleŜy przez to rozumieć Ustawę z dn.
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Komisji - naleŜy rozumieć Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Poz. 1278

Programie - naleŜy rozumieć przez to Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obowiązujący na terenie
gminy Nowa Słupia w 2009r.
Gminie - Gminę Nowa Słupia

Akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Podstawy prawne regulujące zagadnienia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zapisane są w następujących aktach:
1. Ustawa z dnia 25 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473
z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z
późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr
180, poz 1493 z późn. zm.).

Zgodnie z wyŜej wymienionymi aktami, na
organach administracji rządowej i jednostkach
samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek
podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spoŜycia napojów alkoholowych oraz
zmiany struktury ich spoŜywania. Zadaniem
własnym gminy jest takŜe przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw naduŜywania
alkoholu.
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest kontynuacją wielu
działań zainicjowanych i realizowanych w latach
poprzednich. Jego nadrzędnym celem jest tworzenie spójnego i zintegrowanego systemu działań profilaktycznych i naprawczych w gminie.

Rozdział II
Cele programu
Cele ogólne:
1. Profilaktyka uzaleŜnień oraz promocja zdrowego stylu Ŝycia bez uŜywek.
2. Zmniejszenie rozmiarów istniejącego problemu uzaleŜnienia od alkoholu.
3. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzaleŜnieniami.
Cele szczegółowe:
1. Podnoszenie progu inicjacji alkoholowej.
2. Upowszechnienie wiedzy o chorobie alkoholowej i jej negatywnych skutkach wśród
dzieci i młodzieŜy.

3. Zwiększenie liczby osób podejmujących leczenie we wczesnej fazie choroby alkoholowej.
4. Spadek liczby aktów przemocy w rodzinie
oraz przestępczości spowodowanej naduŜywaniem alkoholu.
5. Kształtowanie właściwych postaw społecznych i zachowań mieszkańców dotyczących
problematyki uzaleŜnień.
6. Poprawa sytuacji materialnej rodzin oraz
atmosfery Ŝycia rodzinnego.

Rozdział III
Zadania do realizacji
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych od alkoholu.
a) współpraca z Punktem Konsultacyjnym
oraz z placówkami leczenia odwykowego
b) wspieranie grupy „Emeryk” pomagającej w utrzymaniu abstynencji i procesie
zdrowienia z choroby alkoholowej
c) motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego przez osoby
uzaleŜnione
d) finansowanie kosztów leczenia odwykowego (sporządzanie opinii biegłych, wpisy sądowe)

2. Udzielanie rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie.
a) prowadzenie oraz dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego, finansowanie dyŜurów terapeuty uzaleŜnień,
zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych
b) współdziałanie z organami gminy, instytucjami, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi związanymi z realizacją programu profilaktyki oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
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(GOPS, Komisariat Policji, kuratorzy sądowi)
c) powołanie zespołu zadaniowego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
przy Punkcie Konsultacyjnym
d) organizowanie pomocy w doŜywianiu
dzieci i młodzieŜy szkolnej z rodzin zagroŜonych niedostosowaniem społecznym
e) dofinansowanie wypoczynku letniego
„Akcja Lato 2009” dla dzieci z rodzin patologicznych
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych.
a) wspieranie profilaktyki pierwszorzędowej
prowadzonej przez placówki oświatowe
- dofinansowanie działalności wychowawczo-profilaktycznej organizowanej
przez szkoły, świetlice oraz GOK (w
oparciu o zawierane porozumienia)
- organizowanie i przeprowadzenie
warsztatów szkoleniowych z zakresu
problematyki uzaleŜnień dla nauczycieli, rodziców, uczniów, pracowników GOPS, członków komisji oraz
innych osób - realizatorów programu
- udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
b) organizowanie alternatywnych form
spędzania czasu wolnego dla dzieci i
młodzieŜy
- dofinansowanie sportowych zajęć
pozalekcyjnych
organizowanych
przez UKS-y, GKS oraz inne organizacje promujące wzorzec trzeźwości
- finansowanie rodzinnych imprez profilaktyczno-sportowych,
festynów
trzeźwościowych
- dofinansowanie warsztatów oraz innych form wypoczynku związanych z
rozwijaniem zdolności dzieci i młodzieŜy oraz kształtowaniem ich prawidłowych postaw osobowościowych
c) zakup ulotek, broszur edukacyjnych oraz
prenumerata specjalistycznego czasopisma z zakresu uzaleŜnień i wyposaŜenie
w nie placówek zgłaszających zapotrzebowanie w specjalistyczną literaturę
d) upowszechnianie informacji na terenie
gminy o ofercie pomocy w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
e) włączenie się w ogólnopolskie i regionalne kampanie profilaktyczne

 6528 

Poz. 1278

f)

dofinansowanie realizowanych przez Policję programów profilaktycznych, szczególnie działań na rzecz przeciwdziałania
nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych
g) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych do sprzedawców napojów alkoholowych
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
a) wspieranie organizacji pozarządowych i
innych jednostek poŜytku publicznego w
ramach działań na rzecz profilaktyki w
gminie, szczególnie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy
b) dofinansowanie programu profilaktycznego realizowanego przez Izbę Wytrzeźwień
- objęcie profilaktyką, w zakresie wczesnej terapii leczenia uzaleŜnień alkoholowych osób tam zatrzymanych
c) współpraca ze środowiskami kościelnymi w promowaniu postaw trzeźwościowych
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i
art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego.
Podejmowanie działań mających na celu
eliminowanie nieprawidłowości w zakresie
sprzedaŜy napojów alkoholowych:
- kontrolę zgodności zasad sprzedaŜy napojów
alkoholowych z ograniczeniami wynikającymi
z ustawy oraz weryfikacja wydanych zezwoleń
w przypadku łamania zasad sprzedaŜy,
- utrzymanie limitu 50 punktów sprzedaŜy
napojów alkoholowych, zawierających powyŜej 4,5 % alkoholu (za wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem
sprzedaŜy oraz limitu 15 punktów sprzedaŜy
napojów alkoholowych, zawierających powyŜej 4,5 % alkoholu (za wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spoŜycia w miejscu
sprzedaŜy,
- sprzedaŜ napojów alkoholowych, przeznaczonych do spoŜycia w miejscu jak i poza
miejscem sprzedaŜy w placówkach, które nie
graniczą bezpośrednio z terenem przyległym
do obiektów i miejsc chronionych, tj. szkół, innych placówek oświatowo-wychowawczych i
opiekuńczych, obiektów kultu religijnego,
ośrodków zdrowia i stadionów sportowych,
- występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących wprowadzenia czasowego lub stałego
zakazu sprzedaŜy, podawania, spoŜywania
oraz wnoszenia napojów alkoholowych.
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Rozdział IV
Koordynowanie działań profilaktycznych
1. Do zadań GKRPA w Nowej Słupi naleŜy w
szczególności:
a) inicjowanie, wspieranie i organizowanie
działań jako zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych
b) tworzenie lokalnych koalicji osób, organizacji i instytucji na rzecz rozwiązywania
problemów uzaleŜnień
c) podejmowanie czynności zmierzających
do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzaleŜnionej od alkoholu obowiązku podjęcia się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego:
- przeprowadzenie rozmów motywujących
do podjęcia dobrowolnego leczenia
- kierowanie osób zgłoszonych do
Komisji na badania biegłych sądowych orzekających w przedmiocie
uzaleŜnienia
- gromadzenie dokumentacji celem
skierowania wniosków do Sądu Rejonowego
c) opiniowanie wydawania zezwoleń na
sprzedaŜ napojów alkoholowych pod
względem zgodności lokalizacji punktów
sprzedaŜy z chwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy
d) dokonywanie kontroli punktów sprzedaŜy w zakresie przestrzegania zasad sprzedaŜy alkoholu oraz warunków korzystania z zezwoleń
e) wykonywanie czynności związanych ze
współpracą:
- merytoryczną z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego
- ze szkołami podstawowymi oraz z gimnazjami z terenu gminy Nowa Słupia
- Ośrodkami Zdrowia w Nowej Słupi i
Rudkach
- Komisariatem Policji w Nowej Słupi
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rudkach
- kuratorami sądowymi
- parafiami gminy Nowa Słupia
- stowarzyszeniami i organizacjami
pozarządowymi
- innymi instytucjami oraz osobami
wspomagającymi realizację zadań
Programu.
f) przygotowywanie projektów uchwał rady
gminy i zarządzeń Wójta dotyczących zadań programu

2. GKRPA nie jest komisją rady gminy w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.).
3. Obsługę administracyjną GKRPA prowadzi
referent zatrudniony ds. obsługi GKRPA, natomiast prace komisji koordynuje przewodniczący GKRPA.
4. GKRPA działa na podstawie regulaminu pracy zatwierdzonego przez Radę Gminy.
5. Środki na realizację Programu pochodzą z
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ
napojów alkoholowych. Opłata za korzystanie z zezwoleń stanowi dochód gminy objęty
budŜetem związanym z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Niewykorzystane środki
przeznaczone na realizację programu przesuwa się na zadania w roku następnym, wyklucza się przeznaczenie tych środków na inne cele niŜ zadania wynikające z programu.
6. Fundusze na realizację Programu mogą pochodzić równieŜ ze:
- środków budŜetu Samorządu Województwa,
- środków PARPA
- od sponsorów
7. Ustala się następujące zasady finansowania
pracy komisji:
- dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Nowej Słupi wynagrodzenie w wysokości 80,00 zł brutto za kaŜdorazowy udział
w posiedzeniu plenarnym Komisji.
- dla przewodniczącego komisji wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto za
kaŜdorazowy udział w posiedzeniu plenarnym komisji.
- dla sekretarza komisji wynagrodzenie w
wysokości 100,00 zł brutto za kaŜdorazowy
udział w posiedzeniu plenarnym komisji
- dla członków GKRPA uczestniczących w
pracach zespołów konsultacyjnych (przeprowadzanie rozmów z osobami uzaleŜnionymi od alkoholu oraz kontrola punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych
tzw. wizje lokalne) wynagrodzenie stałe
w wysokości 80,00 zł brutto za kaŜdorazowy udział w w/w czynnościach.
Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest lista
obecności i podpisy członków GKRPA oraz lista
płac sporządzona przez Urząd Gminy, zatwierdzona przez uprawnione osoby.
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Preliminarz
wydatków finansowych zabezpieczających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2009 roku oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2008-2010 i zadań wynikających z działalności G.K.R.P.A. w Nowej Słupi
Lp.
1.

Zadania wynikające z Programu
i związane z działalnością GKRPA

Sposób realizacji zadań

Osoby odpowiedzialne
za realizację zadania

Prowadzenie profilaktycznej działalności informa- a) dofinansowanie działal- Dyrektorzy szkół
szkolni
cyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej skierowanej do
ności wychowawczo-pro- Pedagodzy
dzieci i młodzieŜy
filaktycznej organizowa- Nauczyciele
nej przez szkoły na terenie gminy

b) dofinansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (w tym sportowych, komputerowych i
innych) dla dzieci i młodzieŜy

i

Podmioty wyłonione w
otwartym konkursie ofert,
Wójt Gminy,
Przewodniczący
GKRPA,
Skarbnik

c) dofinansowanie działal- Dyrektorzy Szkół i GOK
ności świetlic środowiskowych
na
terenie
gminy

d) działania organizowane Dyrektorzy szkół
w ramach ogólnopolskiej
kampanii profilaktycznej,
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”
e) tworzenie oraz realizacja Pedagodzy szkolni
działań
antynarkotyko- Nauczyciele
wych na poziomie gminy
2.

3.

Pomoc dzieciom i młodzieŜy zagroŜonych alkoholi- a) pokrycie kosztów Ŝywie- Kierownik GOPS
zmem z rodzin patologicznych
nia w stołówkach szkol- Pedagodzy szkolni
nych
Nauczyciele
Skarbnik Gminy
b) dofinansowanie wypo- Podmioty wyłonione w
czynku dzieci i młodzieŜy otwartym konkursie ofert
Wójt Gminy
Przewodniczący GKRPA
Skarbnik Gminy
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i a) dofinansowanie działal- Wójt Gminy
rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych oraz
ności Punktu konsulta- Przewodniczący GKRPA
prowadzenie postępowania w zakresie kierowania
cyjnego poprzez zakup Skarbnik Gminy
na leczenie odwykowe
wyposaŜenia, materiałów dydaktycznych, informacyjnych i innych
b) wsparcie finansowe organizacji spotkań trzeźwościowych i innych organizowanych z udziałem osób z terenu gminy (takŜe ich rodzin)
uczestniczących w terapii oraz absolwentów
oddziałów odwykowych

Wysokość kwoty
Uwagi o realizacji
przewidywanej na
realizację zadania
18.000 zł. Dotyczy dofinansowania organizowanych w zakresie działalności
wychowawczo-profilaktycznej zajęć:
plastyczno-technicznych, komputerowych,
sportowo-rekreacyjnych,
kulturalno-wychowawczych, dydaktyczno-wychowawczych, profilaktycznych (np. warsztaty i innych związanych z rozwijaniem zainteresowań uczniów.
W ramach wymienionych działań
sfinansowane zostaną takŜe zakupy
materiałów i pomocy dydaktycznych,
biletów, koszty przejazdu, koszty
zakupu nagród, opłaty instruktorów
warsztatów profilaktycznych.
Szczegółowe propozycje działań
poszczególnych szkół znajdą się we
wnioskach na 2009 rok opracowanych przez dyrektorów i przedstawionych do konkursu.
Uwaga. W programach winien
znaleźć się zapis dotyczący sposobu
zorganizowania czasu oczekiwania
uczniów od czasu ostatniego dzwonka
lekcyjnego do przyjazdu gimbusa.
30.000 zł Dofinansowanie sportowych zajęć
pozalekcyjnych organizowanych przez
UKS-y, GKS-y oraz organizacje,
które promują aktywne spędzanie
czasu wolnego dzieci i młodzieŜy z
rodzin zagroŜonych alkoholizmem z
terenu gminy. Szczegółowe propozycje znajdą się we wnioskach o
datację opracowanych przez UKS -y
i GKS.
8.000 zł Dotyczy dofinansowania róŜnych
tematycznie zajęć pozalekcyjnych
organizowanych w ramach działań
świetlic
środowiskowych
przy
szkołach i GOK w Rudkach. Propozycja zajęć na 2009 rok zawierająca
ich charakterystykę, harmonogram,
terminy realizacji przedstawią w
wyznaczonych terminach dyrektorzy szkół i GOK we wnioskach.
3.000 zł Kwota zawiera koszt przystąpienia do kampanii oraz środki na
zakup nagród dla uczniów w
związku z organizacją finału gminnego konkursu.
5.000 zł Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla uczniów i rodziców
oraz koncertu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
10.000 zł. Realizacja zadania w formie wsparcia finansowego GOPS.

20.000 zł. Zapewnienie letniego wypoczynku
dzieciom i młodzieŜy z rodzin
zagroŜonych
alkoholizmem
w
ramach „Akcji Lato-2009” - z programem profilaktyki uzaleŜnień
200 zł Zgodnie z potrzebami działalności
Punktu Konsultacyjnego

2.500 zł Dofinansowanie spotkań wigilijnych dla absolwentów oddziału XIII
szpitala w Morawicy oraz festynów i
przedsięwzięć promujących zdrowy
styl Ŝycia

5.000 zł Dotyczy opłat dla biegłych orzekających
w przedmiocie uzaleŜnienia osób
skierowanych przez GKRPA (badania
prowadzone w punkcie Konsultacyjnym
w Nowej Słupi oraz Sądzie Rejonowym-300 zł od osoby).
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c) opłacanie
przeprowadzanych przez biegłych
badań w przedmiocie
uzaleznienia
4.

Szkolenia członków GKRPA, sprzedawców napojów alkoholowych i innych osób zaangaŜowanych
w realizację celów programu.

d) opłacenie kosztów złoŜenia wniosków o przymusowe leczenie odwykowe
Regulowanie bieŜących na- Skarbnik Gminy
leŜności wg rachunków otrzymywanych z izby wytrzeźwień

Dofinansowanie izby wytrzeźwień

6.

Współdziałanie z Komisariatem Policji w Nowej Finansowanie działań poSłupi
dejmowanych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości
kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych (kontrole sklepów, akcje
profilaktyczne, kampanie edukacyjne itp.)
Zakup wyposaŜenia biurowego, materiałów infor- Nabycie materiałów biuromacyjnych, pomocy dydaktycznych i innych.
wych, papierniczych, urządzeń oraz pomocy i środków dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadań gminnego programu,
prac GKRPA
Całoroczne koszty związane z działalnością GKRPA a) wynagrodzenie
człon(wypłaty diet)
ków GKRPA biorących
udział w posiedzeniach i
innych pracach wynikających z aktualnych potrzeb Komisji wraz z
przygotowaniem posiedzeń i koordynowaniem
całokształtu jej prac
przez Przewodniczącego

7.

8.

9.

500 zł Dotyczy opłaty pobieranej przez
sąd podczas składania wniosków wpis - 40 zł.
Wójt Gminy
Przewodniczący GKRPA
Skarbnik Gminy

5.

Poz. 1278 i 1279

Kierownik Posterunku
Policji w Nowej Słupi
Skarbnik Gminy

Przewodniczący GKRPA
Skarbnik Gminy

Wójt Gminy
Przewodniczący GKRPA
Skarbnik Gminy

b) wynagrodzenie osób fizycznych zaangaŜowanych w realizację Gminnego Programu Profilaktyki oraz prowadzenie
punktu konsultacyjnego
dla osób uzaleŜnionych
oraz ich rodzin
Realizacja bieŜących zadań związanych z działalno- Stosownie do zachodzących Wójt Gminy
ścią GKRPA (w oparciu o Gminny Program Profi- potrzeb
GKRPA
laktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych)
Razem

1.000 zł Dotyczy szkoleń dla nauczycieli i
pedagogów w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych, szkoleń
członków GKRPA, szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych na
temat aktualnych zasad i wymogów, jakie obowiązują pod-czas
sprzedaŜy napojów alkoholowych.
3.000 zł Dotyczy placówki świadczącej usługi
dla mieszkańców gminy Nowa
Słupia - Izby Wytrzeźwień w ramach
programu ,,Oddziaływań profilaktycznych wobec osób zatrzymanych
w Izbie Wytrzeźwień” za wyjątkiem
opłat za pobyt osób nietrzeźwych.
500 zł. Dotyczy zakupu alkomatu, materiałów informacyjnych i wyposaŜenia
wykorzystywanych do realizacji
gminnego programu.

3.000 zł. Zakup komputera, wyposaŜenia,
materiałów biurowych, materiałów
informacyjno-edukacyjnych
dla
GKRPA oraz instytucji współdziałających w zakresie profilaktyki i
przeciwdziałania
alkoholizmowi
oraz narkomanii.
15.000 zł. Wypłaty dotyczą:
- bieŜących posiedzeń
- prac związanych z opiniowaniem wniosków o wydanie zezwolenia (w tym przeprowadzaniem wizji lokalnych punktów
sprzedaŜy)
- kontroli punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych
- udziału w rozmowach z osobami kierowanymi na leczenie
odwykowe
10.000 zł. - prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej przez osoby fizyczne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o Gminny Program GKRPA
- opłacenie dyŜurów terapeuty
uzaleŜnień.
300 zł.

135 000 00 zł

1279
UCHWAŁA Nr I/13/09
RADY GMINY NOWA SŁUPIA
z dnia 3 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, gimnazjach
i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia
Działając na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 2 w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97,
poz. 674 z późn. zm.), Rada Gminy Nowa Słupia
uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia
na 2009 rok, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/104/07 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 listopada
2007r. w sprawie przyjęcia na 2008 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznania nauczycielom zatrudnionym
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w przedszkolu, szkołach i gimnazjach prowadzonych przez gminę Nowa Słupia dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
nagród wynikających ze stosunku pracy.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Słupia.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: E. Guz
Załącznik do uchwały Nr I/13/09
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 3 lutego 2009r.

Regulaminu wynagradzania nauczycieli Gminy Nowa Słupia
na rok 2009
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa:
1. Wysokość stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz warunki przyznawania tych dodatków,
2. Szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw,
3. Wysokość i warunki wypłacania nagród oraz
wysokość i warunki wypłacania innych
świadczeń
4. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach podstawowych,
gimnazjum i przedszkolu dla których Gmina
Nowa Słupia jest organem prowadzącym.
§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszego regulaminu jest mowa bez bliŜszego określenia o:
1. Karcie Nauczyciela - naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta
Nauczyciela
2. rozporządzeniu - naleŜy przez to rozumieć
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 06 marca 2006r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U Nr 43 z 2006r. poz. 293) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
28 marca 2007r. zmieniające rozporządzenie

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. z 2007r. Nr 56, poz. 372) i Rozporządzenia z dnia 12 marca 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. z 2008r. Nr 42, poz. 257)
szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub gimnazjum, dla której organem
prowadzącym jest gmina Nowa Słupia,
dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy przez
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora
jednostki, o której mowa w pkt. 3,
roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć
okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę,
uczniu - naleŜy przez to rozumieć takŜe wychowanka,
tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin - naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym
mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 4a ustawy
KN oraz w uchwale Nr II/14/08 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i gimnazjach
prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia
oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
organie prowadzącym szkołę - naleŜy przez
to rozumieć Gminę Nowa Słupia,
zakładowej organizacji związkowej - naleŜy
przez to rozumieć Zarząd Oddziału ZNP w
Nowej Słupi.
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Rozdział II
Wynagrodzenia
§ 3. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:
1. wynagrodzenia zasadniczego,
2. dodatków do wynagrodzenia:
c) funkcyjnego
d) za warunki pracy
3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
4. nagród:
a) ze specjalnego funduszu nagród

b) jubileuszowych
5. świadczeń pracowniczych:
a) dodatkowego wynagrodzenia rocznego
(tzw. „13-tka”)
b) zasiłku na zagospodarowanie
c) odprawy z tytułu rozwiązania stosunku
pracy
d) odprawy z tytułu przejścia na emeryturę
lub rentę

Rozdział III
Wynagrodzenie zasadnicze
§ 4. Stawki wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela ustala się w zaleŜności od stopnia
awansu zawodowego posiadanych kwalifikacji

oraz wymiaru zajęć obowiązkowych na poziomie
minimalnych stawek na podstawie art. 30 ust. 2 i
42 Karty Nauczyciela.

Rozdział IV
Dodatek za wysługę lat
§ 5.1. Wysokość oraz warunki nabywania
przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę
lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela § 7 rozporządzenia.
2. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest:
a. począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel udokumentował prawo
do dodatku lub wyŜszej stawki tego dodatku,
jeŜeli udokumentowanie prawa nastąpiło w
ciągu miesiąca,

b. za dany miesiąc, jeŜeli udokumentowanie
prawa do dodatku lub wyŜszej jego stawki
nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania
zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek ten przysługuje równieŜ za
dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z
ubezpieczenia społecznego.

Rozdział V
Dodatek motywacyjny
§ 6.1. Nauczyciele i dyrektorzy szkół mogą
otrzymać dodatek motywacyjny w zaleŜności od
osiąganych wyników w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz jakości zarządzania szkołą, a w szczególności po spełnieniu co
najmniej 6 warunków, o których mowa w § 6
ust. 1 niniejszego regulaminu.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielom i dyrektorom na czas określony nie
krótszy niŜ 2 miesiące i nie dłuŜy niŜ 6 miesięcy.
3. Dodatki motywacyjne mogą być przydzielone w następującej wysokości:
- nie więcej niŜ 180 zł - na jeden etat przeliczeniowy dla nauczyciela
- nie więcej niŜ 200 zł - na jeden etat dyrektora

§ 7.1. Dodatek motywacyjny ma charakter
uznaniowy i moŜe być przyznany nauczycielowi
lub dyrektorowi za zaangaŜowanie w realizację
zadań statutowych szkoły, uzyskanie znaczących
osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, a w szczególności:
- udokumentowane osiągnięcia w pracy z
uczniem zdolnym lub z uczniem mającym
trudności w nauce,
- osiągnięcia uczniów potwierdzone wynikami
klasyfikacji, promocji, sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, sukcesami w konkursach przedmiotowych, przeglądach, konkursach artystycznych i zawodach sportowych,
- umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132

-

-

-

 6534 

prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej i agresji wśród dzieci i młodzieŜy,
organizowanie współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją,
skuteczne - we współpracy z rodzicami rozwiązywanie problemów wychowawczych
uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowanie własnej przyszłości, pracy nad sobą
oraz właściwych postaw moralnych i społecznych, organizowanie udziału rodziców w
Ŝyciu szkoły lub placówki, rozwijanie form
współdziałania szkoły,
wprowadzanie innowacji pedagogicznych,
skutkujących pozytywnymi efektami w procesie kształcenia i wychowania,
organizowanie wycieczek, koncertów, wystaw,
organizowanie imprez i uroczystości szkolnych oraz środowiskowych,
doskonalenie umiejętności zawodowych oraz
wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń i sprawność pomocy dydaktycznych lub
innych urządzeń szkolnych,
bardzo dobrą współpracę z organem prowadzącym, zaangaŜowanie w realizację zadań
określanych przez samorząd,
kreatywność i samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, pozyskiwanie środków pozabudŜetowych,
przestrzeganie dyscypliny pracy,

Poz. 1279

§ 8.1. Szczegółowe kryteria przyznawania
dodatków motywacyjnych określają w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi:
- dyrektorzy - dla nauczycieli
- Wójt Gminy - dla dyrektorów
2. Dodatek motywacyjny nauczycielowi
przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy.
3. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia w zaokrągleniu do 1 zł.
4. Regulamin wewnątrzszkolny przyznawania dodatku motywacyjnego dyrektor szkoły
uzgadnia z zakładową organizacją związkową.
5. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół Wójt Gminy
uzgadnia z Zarządem organizacji związkowej.
6. Nauczycielom uzupełniającym etat w
innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje
dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z
dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.
7. Nauczycielom przeniesionym do pracy
w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karta Nauczyciela
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły,
do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
8. O przyznaniu dodatku motywacyjnego
nauczyciel lub dyrektor szkoły powiadamiany
jest na piśmie.

Rozdział VI
Dodatek funkcyjny
§ 9.1. Do dodatku funkcyjnego uprawnieni
są nauczyciele, którym powierzono:
a) Stanowisko dyrektora lub wicedyrektora
szkoły albo inne stanowisko kierownicze
przewidziane w statucie szkoły.
b) Wychowawstwo klasy, oddziału przedszkolnego.
c) Funkcję doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.
d) Funkcję opiekuna staŜu.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska o którym mowa w pkt. 1 lub funkcji o
której mowa w pkt. 1, a jeŜeli powierzenie stanowiska lub funkcji nastąpiło z pierwszym
dniem miesiąca - od tego dnia.

3. Nauczyciel traci prawo do dodatku funkcyjnego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło odwołanie ze stanowiska kierowniczego lub wygasł
okres powierzenia stanowiska.
4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w
okresie, w którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, a takŜe w okresie urlopu dla poratowania zdrowia.
5. Nauczycielom o których mowa w pkt. 1
przysługują dodatki funkcyjne w następującej
wysokości:
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tabela nr 1
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Miesięcznie w zł.

Stanowiska

od
420
550
600
420
150

Dyrektor szkoły do 6 oddziałów
Dyrektor szkoły od 7 do 11 oddziałów
Dyrektor szkoły od 12 oddziałów
Wicedyrektor
Dyrektor przedszkola do 3 oddziałów

6. Dodatki funkcyjne w odpowiedniej wysokości określone dla dyrektorów szkół przysługują równieŜ nauczycielom, którym powierzono
obowiązki kierownicze w zastępstwie.

7. Nauczycielom o których mowa w pkt. 1
c-e dodatki funkcyjne przysługują w następującej wysokości:
- za wychowawstwo - wysokość uzaleŜniona
od liczby uczniów w klasie w wysokości
określonej w poniŜszej tabelce:

Liczba uczniów w klasie
do 5
6-10
11-19
20 i powyŜej

-

do
550
650
800
520
300

Kwota dodatku za wychowawstwo
50 zł
60 zł
70 zł
80 zł

za pełnienie funkcji doradcy metodycznego i
nauczyciela konsultanta - 120 zł
za pełnienie funkcji opiekuna staŜu - 40 zł

8. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli przyznaje na okres 1 roku szkolnego dyrektor szkoły.
9. Dodatki funkcyjne dla dyrektorów przyznaje na okres 1 roku szkolnego Wójt Gminy
Nowa Słupia, a dla pozostałych nauczycieli
sprawujących funkcje kierownicze w szkole dyrektor szkoły w granicach określonych w pkt 5.

kości szkoły, liczby uczniów i oddziałów, liczby
kadry kierowniczej w szkole i zatrudnionych pracowników, zmianowości, warunków lokalowych,
wyników pracy szkoły.
11. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia
obowiązków opiekuna staŜu przysługuje za kaŜdą osobę odbywającą staŜ i powierzoną danemu
nauczycielowi.
12. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo
klasy nie jest zaleŜny od wymiaru czasu pracy
nauczyciela.

10. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w pkt 1-6, uzaleŜniona jest od wielRozdział VII
Dodatek za warunki pracy
§ 10.1. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielom pracującym w trudnych,
uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach.
2. Za pracę w warunkach trudnych uwaŜa
się prowadzenie zajęć, o których mowa w § 8
rozporządzenia.
3. Za pracę w warunkach uciąŜliwych
uznaje się prowadzenie zajęć o których mowa w
§ 9 rozporządzenia.

4. Nauczycielowi prowadzącemu zajęcia
dydaktyczne w klasach łączonych przysługuje
dodatek w wysokości 25 % godziny ponadwymiarowej wynikającej z indywidualnego zaszeregowania.
5. Nauczycielowi prowadzącemu nauczanie indywidualne systemem szkoły specjalnej
przysługuje dodatek w wysokości 20 % godziny
ponadwymiarowej wynikającej z indywidualnego zaszeregowania.
6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z
dołu.
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Rozdział VIII
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw
§ 11. Godziny ponadwymiarowe przydziela się nauczycielowi zgodnie z art. 35 ustawy
Karta Nauczyciela.
§ 12.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z
dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w warunkach trudnych) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego
dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w
ust. 1, uzyskuje się mnoŜąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe czas
zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym
nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie
realizuje z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia
oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w
pracy.

4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich
zrealizować z przyczyn leŜących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z zawieszeniem zajęć z powodu epidemii i mrozów,
traktuje się jako faktyczne odbyte.
5. Doraźne zastępstwa przyznaje nauczycielom dyrektor szkoły w następującej kolejności:
- nauczyciel tego samego przedmiotu, który
wymaga zorganizowania zastępstwa,
- nauczycielowi innego przedmiotu uczącego w
klasie, w której organizowane jest zastępstwo,
- innemu nauczycielowi
6. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach godziny doraźnego zastępstwa moŜe
realizować dyrektor szkoły.
7. Liczbę godzin ponadwymiarowych w
okresie rozliczeniowym oblicza się odejmując od
liczby faktycznie przepracowanych w tym okresie godzin normatywną liczbę godzin za ten
okres, przy czym przyjmuje się, Ŝe liczba godzin
ponadwymiarowych jest równa 0, jeśli tak obliczona wartość jest ujemna.
8. Liczba godzin ponadwymiarowych, za
które naleŜy się wynagrodzenie nie moŜe być
większa niŜ róŜnica pomiędzy sumą godzin nauczyciela w jego rozkładzie zajęć, a iloczynem
dziennej normy godzin nauczyciela i liczby dni,
w których nauczycielowi ustalono zajęcia w rozkładzie zajęć.

Rozdział IX
Nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy
§ 13.1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z
art. 49 Karty Nauczyciela.
2. W budŜecie Gminy Nowa Słupia tworzy
się fundusz nagród w wysokości 1 % planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli, z
przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i nagrody dyrektorów, z czego:
- 70 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody dyrektorów dla nauczycieli,
- 30 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody Wójta Gminy Nowa Słupia dla dyrektorów i nauczycieli.
3. Zasady i tryb przyznawania nagród
określają regulaminy opracowane przez dyrekto-

rów szkoły i zaopiniowane przez związki zawodowe.
3. Wysokość nagród dla nauczycieli określają dyrektorzy.
4. Zasady i tryb przyznawania nagród
przez Wójta Gminy Nowa Słupia określa oddzielny regulamin opracowany po konsultacji z
organizacja związkową.
5. Nagrody, o których mowa przyznawane
są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor
szkoły za zgodą Wójta Gminy Nowa Słupia moŜe
przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.
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§ 14.1. Nagroda jubileuszowa przysługuje
wszystkim nauczycielom objętym pełnym zakresem przepisów Karty Nauczyciela, bez względu
na wymiar zatrudnienia.
2. Jej wysokość uzaleŜniona jest od okresu
zatrudnienia i waha się w przedziale 75 % - 250 %
całkowitego miesięcznego wynagrodzenia uprawnionego nauczyciela. Szczegółowe zasady obliczania i wypłacania tej nagrody określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 30 października 2001r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych
okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej
obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz.
1418).

Poz. 1279

§ 15. Nauczycielom przysługują świadczenia pracownicze:
1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodne z
zasadami określonymi w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym z dnia 12 grudnia 1997r. (Dz. U. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)
2. Zasiłek na zagospodarowanie zgodnie z zasadami określonymi w art. 61 Karty Nauczyciela.
3. Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zgodnie z zasadami określonymi w art. 20
i 28 Karty Nauczyciela oraz art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90 poz. 844 z późn. zm.)
4. Odprawa emerytalna, zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 i art. 88 Karty Nauczyciela

Rozdział X
Dodatki socjalne
§ 16. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
przysługuje odrębny dodatek wiejski w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego (art. 54
ust. 5 Karty Nauczyciela)
§ 17.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w
wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego
stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie:
a) przy jednej osobie w rodzinie - 5 zł
b) przy dwóch osobach w rodzinie - 10 zł
c) przy trzech osobach w rodzinie - 15 zł
d) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 20 zł
3. Do członków rodziny, o której mowa w
ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z
nim zamieszkujących:
a) współmałŜonka,
b) rodziców nauczyciela wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo
domowe,
c) pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego
małŜonka dzieci do ukończenia 18 roku Ŝycia
lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej,
nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 21 roku
Ŝycia,
d) pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego
małŜonka niepracujące dzieci będące studen-

tami studiów dziennych, do czasu ukończenia studiów wyŜszych, nie dłuŜej jednak niŜ
do ukończenia 26 roku Ŝycia,
4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącego takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na
ich wspólny wniosek, który stanowi załącznik do
regulaminu.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel złoŜył wniosek o jego przyznanie niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
takŜe w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku społecznego,
3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do słuŜby zawarta
była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca
okresu, na który umowa ta była zawarta,
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4) korzystania z urlopu wychowawczego.
5) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Wójt Gminy

Poz. 1279

8. O zaistniałej zmianie liczby członków
rodziny nauczyciel otrzymujący dodatek jest
obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora
szkoły, a dyrektor szkoły Wójta.

Rozdział XI
Postanowienia końcowe
1. Wszystkie decyzje zmiany dotyczące wynagrodzenia nauczycieli wymagają pisemnego
potwierdzenia.
2. Dodatki funkcyjne dla dyrektorów przyznane
na okres od 1 września 2008 do 31 sierpnia
2009 pozostają w niezmienionej wysokości.
3. W sprawach nie uregulowanych postanowienia niniejszego regulaminu będą miały
Przedstawiciele ZNP:
cztery podpisy nieczytelne - [przyp. red.]

zastosowania przepisy ustawy - Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze do w/w
ustawy, Kodeks Pracy, Ustawa o Systemie
Oświaty.
4. Regulamin został uzgodniony ze strukturami
związków zawodowych w dniu 29 stycznia
2009r.
Przedstawiciele Gminy:
cztery podpisy nieczytelne - [przyp. red.]
Załącznik Nr 1
do regulaminu wynagradzania nauczycieli
Gminy Nowa Słupia

Wzór wniosku o przyznanie
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
…………………….., dnia …………………………
……………………………………………......
(imię i nazwisko nauczyciela)
………………………………………………………........
(adres)

Pan(i) …………………………………………...........
Dyrektor ...............................................................
(nazwa szkoły)

Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674) wnoszę o przyznanie od dnia ………………………………… nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w wysokości ustalonej dla …………….. osób.
Jednocześnie informuję, Ŝe do członków rodziny zamieszkujących wspólnie ze mną naleŜą:
1. współmałŜonek - .............................................................................................................................................
2. dzieci - ......................................................................... ur. ...............................................................................
-

............................................................................... ur. ...............................................................................

-

............................................................................... ur. ...............................................................................

-

............................................................................... ur. ...............................................................................

-

............................................................................... ur. ...............................................................................

3. rodzice - ...................................................................... ur. ...............................................................................
-

............................................................................... ur. ...............................................................................
.....................................................
(podpis nauczyciela)
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UCHWAŁA Nr I/14/09
RADY GMINY NOWA SŁUPIA
z dnia 3 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych
odpadów komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie (t.j.: Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Słupia
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się górną stawkę opłat od właścicieli nieruchomości w sołectwach za usługi w
zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych wykonywanych przez podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie tej
działalności na podstawie zawartej pomiędzy firmą
świadczącą w/w usługi a właścicielem nieruchomości, opłaty miesięczne w wysokości:
- wywóz i unieszkodliwianie nieczystości z
1 worka o poj. 110 l - 13,50 zł
- wywóz i unieszkodliwianie nieczystości z
1 pojemnika o poj. 80 l - 11,50 zł brutto/miesięcznie (bez względu na wielkość napełnienia pojemnika)
- wywóz i unieszkodliwianie nieczystości z
1 pojemnika o poj. 110 l - 13,50 zł brutto/miesięcznie (bez względu na wielkość napełnienia pojemnika)
- wywóz i unieszkodliwianie nieczystości z
2 pojemników o poj. 110 l - 22,50 zł brutto/miesięcznie (bez względu na wielkość napełnienia pojemnika)
- wywóz i unieszkodliwianie nieczystości z
3 pojemników o poj. 110 l - 32,50 zł brutto/miesięcznie (bez względu na wielkość napełnienia pojemnika)
- wywóz i unieszkodliwianie nieczystości z
1 pojemnika o poj. 120 l - 14,00 zł brutto/miesięcznie (bez względu na wielkość napełnienia pojemnika)
- wywóz i unieszkodliwianie nieczystości z
1 pojemnika o poj. 240 l - 23,00 zł brutto/miesięcznie (bez względu na wielkość napełnienia pojemnika)
- wywóz i unieszkodliwianie nieczystości z
1 pojemnika o poj. 260 l - 23,50 zł brutto/miesięcznie (bez względu na wielkość napełnienia pojemnika)
- wywóz i unieszkodliwianie nieczystości z
1 pojemnika o poj. 1100 l - 116,50 zł brutto/szt.

-

wywóz i unieszkodliwianie nieczystości z
kontenera Kp-7 - 537,00 zł brutto/szt.
wywóz i unieszkodliwianie nieczystości z kontenera przy cmentarzu - 616,00 zł brutto/szt.

§ 2.1. Ustala się stawkę na rzecz gminy w
wysokości do 500 % określonej w § 1 od właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentowali
korzystania z usług jednostki lub podmiotów
świadczących usługi w zakresie usuwania i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych na
podstawie umowy.
2. Kwota, o której mowa w pkt. 1 będzie
ściągana na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.
3. Gospodarstwa, które nie zawarły umowy na odbiór odpadów stałych zobowiązane są
do przedłoŜenia oświadczenia, w jaki sposób
zagospodarowują odpady we własnym gospodarstwie. Oświadczenia naleŜy przedkładać do
Urzędu Gminy najpóźniej do końca l kwartału
kaŜdego roku.
§ 3. Zawieranie umów i zbieranie opłat
wymienionych w § 1 i § 2 naleŜy do firmy
świadczącej w/w usługi na terenie Gminy Nowa
Słupia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Słupia.
§ 5. Traci moc uchwała Nr I/3/08 Rady
Gminy Nowa Słupia z dnia 20 lutego 2008r. w
sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w
zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych
odpadów komunalnych.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
Sołectwach.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: E. Guz
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SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku-Zdroju za 2008 rok
W związku z upływem kadencji Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku Starosta
powołał nowy skład Komisji, który przedstawia
się następująco:
1. Jerzy Kolarz - Starosta Buski. Przewodniczący Komisji,
2. Roman Sobczak - Komendant Powiatowy
Policji w Busku-Zdroju,
3. Robert Cabaj - Naczelnik Sekcji Prewencji i
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Busku-Zdroju,
4. Danuta Koziara - Wiceprezes Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju,
5. Andrzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju.
6. Stanisław Okoński - Naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój
Rada Powiatu delegowała swoją uchwałą
Nr XIX/179/2008 z dnia 10 września 2008 roku
dwóch radnych do pracy w komisji w osobach:
7. Teofil Dresel - Radny Rady Powiatu w BuskuZdroju,
8. Andrzej Zoch - Radny Rady Powiatu w Busku-Zdroju.
W skład komisji w charakterze uczestników z
głosem doradczym zostali powołani:
9. Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju,
10. Irena Sobieraj - Pedagog Szkolny Zespołu
Szkół Techniczno-Informatycznych w BuskuZdroju,
11. Artur Brachowicz - Starszy inspektor ds. kontrolno-rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w BuskuZdroju,
12. Zbigniew Wieczorek - Komendant StraŜy
Miejskiej w Busku-Zdroju.
Na posiedzenia komisji zapraszany jest
kaŜdorazowo Cezary Kiszka - Prokurator Rejonowy w Busku-Zdroju.
W dniu 10 października roku odbyło się
posiedzenie Komisji, na którym przewodniczący
wręczył akty powołań w/w nowym członkom
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Następnie poprosił zebranych o udział w
debacie społecznej, której celem było zdiagnozowanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie poprawy bezpieczeństwa, zdefiniowanie występujących zagroŜeń oraz wypracowanie nowych kierunków działań Policji.

W debacie uczestniczyli przedstawiciele
Policji, Sądu, Prokuratury, Wójtowie, Radni Powiatu i Gmin, dyrektorzy i pedagodzy szkół,
młodzieŜ oraz mieszkańcy powiatu buskiego
reprezentujące lokalne społeczności.
Celem debaty było rozpoznanie oczekiwań
lokalnej społeczności w zakresie bezpieczeństwa
oraz wskazanie obszarów, w których Policja nie
działa jeszcze tak sprawnie, jakby sobie tego
Ŝyczyli mieszkańcy powiatu buskiego.
Kwestia bezpieczeństwa to takŜe bezpieczeństwo na drogach, bezpieczeństwo dzieci,
młodzieŜy w szkołach, szczególnie po zajęciach
lekcyjnych po południu jak równieŜ w aspekcie
przemocy w szkole.
Policja odchodzi od oceniania siebie opierając się wyłącznie na statystyce. Dla Policji ocena społeczeństwa staje się najwaŜniejsza. Jest
ona wyznacznikiem i wskaźnikiem do planowania strategii działania Policji w powiecie buskim i
równieŜ elementem składowym w województwie świętokrzyskim.
Na debacie omówiono przygotowaną prezentację multimedialną dotyczącą przestępczości, wykroczeń, bezpieczeństwa na drogach na
terenie powiatu buskiego. Przedstawiono przykłady współpracy Policji w innych krajach z lokalną społecznością oraz omówiono przykłady
projektowania bezpiecznych przestrzeni - prezentując przygotowany materiał z WyŜszej Szkoły Policji w Szczytnie.
Komendant Powiatowy Policji w BuskuZdroju poprosił o współpracę lokalnej społeczności z Policją, o zainteresowanie się co się dzieje wokół miejsca zamieszkania i o przekazywanie
informacji do Policji, co pozwoli na osiągnięcie
lepszego efektu poprzez współdziałanie Policji ze
społeczeństwem.
Omówiono kilka najtrudniejszych zdarzeń
kryminalnych, jakie zaistniały na terenie powiatu
- wskazując, Ŝe ich rozwiązanie było moŜliwe
dzięki współdziałaniu społeczeństwa i Policji.
Bezpieczeństwo to nie jest sprawa tylko
Policji, Prokuratury, Sądu, ale nas wszystkich,
samorządowców, Marszałka i Wszystkich Obywateli - podkreślali obecni na debacie policjanci.
Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się
dnia 11 grudnia 2008 roku, które w całości poświęcone było działaniom prowadzonym przez
Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Busku-Zdroju na terenie powiatu buskiego
za okres od 01 stycznia do 30 września 2008 roku.
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Na posiedzeniu komisji przedstawiono
ocenę sytuacji poŜarowej oraz działań operacyjnych prowadzonych przez Komendę Powiatową
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Busku-Zdroju na
terenie powiatu buskiego za okres od 01 stycznia
do 30 września 2008 roku, z której wynika m.in., Ŝe:
1. Nastąpił spadek o 132 ilości powstałych zdarzeń w 2008 roku na terenie powiatu w stosunku do 2007 roku.
2. Liczba powstałych poŜarów zmalała o 111.
3. Ilość alarmów fałszywych spadła o 14.
4. Dominującą gminą w ilości występowania
zdarzeń jest Miasto i Gmina Busko-Zdrój 294
tj 42 % wszystkich powstałych zdarzeń.
5. W następstwie powstałych zdarzeń śmierć
poniosło 5 osób zaś rannych zostało 89 osób.
6. Wystąpiły 3 nieszczęśliwe wypadki przy pracy wśród ratowników.
7. Na terenie powiatu powstał 1 poŜar duŜy,
bardzo duŜe nie wystąpiły.
8. Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie
jednostek OSP włączonych do Krajowego
Systemu Ratowniczo Gaśniczego winny w
dalszym ciągu dąŜyć do doposaŜenia jednostek w sprzęt ochrony dróg oddechowych,
torby R1 oraz przeszkolenia straŜaków w zakresie obsługi tego sprzętu.
Przedstawiono równieŜ analizę działalności kontrolno-rozpoznawczej prowadzonej przez
KP PSP w Busku-Zdroju na terenie powiatu buskiego za okres od 01 stycznia do 30 września
2008 roku, z której wynika, Ŝe:
1. Najwięcej czynności kontrolno-rozpoznawczych zostało przeprowadzonych w grupie
obiektów uŜyteczności publicznej (69 %) i zamieszkania zbiorowego (17 %) zlokalizowanych na terenie powiatu buskiego, co wynika z
przyjętego planu kontroli na rok 2008.
2. Najwięcej czynności kontrolno-rozpoznawczych zostało przeprowadzonych na terenie
miasta i gminy Busko-Zdrój (50,8 %), co wynika z faktu, Ŝe jest to obszar powiatu najbardziej zurbanizowany.
3. Najwięcej nieprawidłowości wykrytych zostało na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój
(31 %), co ma bezpośredni związek z ilością
prowadzonych na tym terenie kontroli.
4. Najwięcej nieprawidłowości dotyczących
przestrzegania przepisów przeciwpoŜarowych z wszystkich kontrolowanych grup
obiektów stwierdzono w obiektach uŜyteczności publicznej (78 %).
5. Konieczne jest podjęcie zdecydowanych
działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa poŜarowego we wszystkich kontrolowanych grupach obiektów, a szczególnie w
obiektach uŜyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, m.in. poprzez zwiększenie
nadzoru przez zarządzających tymi obiektami.
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6. Właściciele i zarządcy obiektów zobowiązani
do wykonania obowiązków nałoŜonych w
wydanych decyzjach administracyjnych,
obowiązkowo muszą dotrzymywać terminów ich realizacji.
Ponadto na posiedzeniu Komisji omówiono ocenę wyników kontroli sieci wodociągowych z hydrantami zewnętrznymi przeciwpoŜarowymi na terenie powiatu buskiego - stan zapotrzebowania wodnego do celów przeciwpoŜarowych na terenach gmin oraz miasta i gminy Busko-Zdrój.
W trakcie prowadzonych czynności skontrolowano 1272 hydrantów zewnętrznych przeciwpoŜarowych. Stwierdzono 227 hydrantów
niesprawnych.
W wyniku przeprowadzonych kontroli stanu technicznego hydrantów zewnętrznych przeciwpoŜarowych, wykryto nieprawidłowości, które dotyczyły:
- niekompletnego wyposaŜenia, bądź uszkodzeń hydrantów /urwane kły, brak uszczelek/,
- oznakowania,
- utrudnionego dostępu uniemoŜliwiającego
pobór wody,
- braku nawodnienia hydrantu,
- braku wymaganego ciśnienia,
- zasypane ziemią hydranty i zasuwy.
Największą ilość nieprawidłowości wykryto w trakcie kontroli hydrantów na terenie miasta Busko-Zdrój. Miejska sieć wodociągowa z
hydrantami zewnętrznymi przeciwpoŜarowymi
administrowana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Busku-Zdroju.
W celu usunięcia stwierdzonych podczas
kontroli nieprawidłowości Komenda Powiatowa
PSP w Busku-Zdroju podjęła działania pokontrolne w postaci wszczęcia postępowania administracyjnego oraz wydania 7 decyzji administracyjnych.
Przeprowadzone w roku 2007 czynności
kontrolno-rozpoznawcze hydrantów wykazały
znaczną ilość usterek i związaną z tym duŜą ilość
niesprawnych hydrantów.
W 2008 roku dokonano sprawdzenia realizacji wydanych decyzji administracyjnych w celu
wyegzekwowania od właścicieli lub zarządzających sieciami wodociągowymi usunięcia stwierdzonych usterek w określonym terminie. Przeprowadzone kontrole wykazały, Ŝe obowiązki
wymienione w decyzjach zostały wykonane.
Ponadto Komenda Powiatowa PSP w Busku-Zdroju widzi potrzebę dokonania przez właścicieli i zarządzających sieciami wodociągowymi, wymiany hydrantów podziemnych na nadziemne, szczególnie na terenach wiejskich. Wynika to z faktu, Ŝe hydranty podziemne zlokalizowane na terenach wiejskich często są zasypy-

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132

wane i pomimo ich oznakowania są trudne do
zlokalizowania w sytuacji zaistnienia konieczności sprawnego zapewnienia zaopatrzenia wodnego dla celów prowadzonej akcji ratowniczogaśniczej.
Właściciele i zarządzający sieciami wodociągowymi muszą stale z pełną starannością
poddawać przeglądom i konserwacji hydranty
zewnętrzne przeciwpoŜarowe. Efektem tych działań powinno być utrzymanie hydrantów zewnętrznych przeciwpoŜarowych, zlokalizowanych na terenie powiatu buskiego w stanie pełnej sprawności technicznej, umoŜliwiającym
pobór wody do celów przeciwpoŜarowych przez
jednostki Państwowej StraŜy PoŜarnej i Ochotniczych StraŜy PoŜarnych.
Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy
PoŜarnej w Busku-Zdroju przeprowadziła w roku
2008 45 kontroli stanu przestrzegania przepisów
przeciwpoŜarowych w 48 obiektach szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie powiatu
buskiego.
W trakcie prowadzenia czynności kontrolnorozpoznawczych stwierdzono ogółem 143 nieprawidłowości, które dotyczyły:
- gaśnic - 5,
- instalacji wodociągowych przeciwpoŜarowych - 10,
- stanu dróg ewakuacyjnych i znaków bezpieczeństwa - 26,
- instalacji uŜytkowych - 34,
- zaznajomienia z przepisami przeciwpoŜarowymi - 8,
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-

instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego - 21,
składowania materiałów palnych na nieuŜytkowych poddaszach - 7,
- przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia
organizacji oraz warunków ewakuacji - 27,
- inne - 5.
W skali całego powiatu najwięcej nieprawidłowości stwierdzonych zostało w obiektach
szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy
Busko-Zdrój (43 %). Sytuacja ta ma bezpośredni
związek z ilością prowadzonych kontroli szkół
podstawowych na tym terenie, co w procentowym ujęciu obrazuje kolejny wykres.
Ogółem w wyniku przeprowadzonych
działań
kontrolno-rozpoznawczych
wydano
39 decyzji administracyjnych, nałoŜony został
1 mandat karny oraz skierowano 4 wystąpienia
do innych organów.
Przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze pokazały brak właściwego podejścia
przez dyrektorów szkół podstawowych do badań
i przeglądów instalacji uŜytkowych, a takŜe stanu
dróg ewakuacyjnych oraz oznakowania znakami
bezpieczeństwa.
Badania instalacji uŜytkowych naleŜą do
obowiązków właściciela lub zarządcy obiektu i
stanowią jedną z waŜniejszych metod zapobiegania powstania poŜaru.
Stan bezpieczeństwa mieszkańców powiatu i porządku publicznego przedstawia się następująco:
Z zakresu działania Komendy Powiatowej
Policji w Busku-Zdroju:

I. Ocena zagroŜenia przestępczością na terenie działania KPP Busko-Zdrój.
W okresie dwunastu miesięcy 2008 roku
ogółem w KPP Busko-Zdrój wszczęto 1319 postępowań przygotowawczych, w których stwierdzono 1502 czyny przestępcze, z czego wykryto
1263 osiągając ogólną wykrywalność przestępstw na poziomie 82,7 %.
W analogicznym okresie roku ubiegłego
na terenie działania KPP Busko-Zdrój wszczęto
1331 postępowań przygotowawczych, w których
stwierdzono 1606 czynów przestępczych, z czego
wykryto 1319 osiągając ogólną wykrywalność
przestępstw na poziomie 81,9 %.
Z przedstawionych danych wynika, Ŝe w
okresie dwunastu miesięcy 2008 roku stwierdzono mniej o 104 przestępstwa, co stanowi
spadek o 6,9 %, przy wzroście wykrywalności
ogólnej przestępstw o 0,8 % zaś dynamika
wszczętych postępowań wyniosła 99,1 %.
W okresie dwunastu miesięcy 2008r. najwięcej przestępstw stwierdzono w następujących kategoriach:
- przestępstwa drogowe - 529 przestępstw, co
stanowi 35,2 %

(w tym z art. 178a - 502 przestępstwa - jest to
94,9 % ogółu przestępstw drogowych),
- kradzieŜ cudzej rzeczy - 130 przestępstw, co
stanowi 8,6 %,
- kradzieŜ z włamaniem - 83 przestępstwa, co
stanowi 5,5 %,
- ust. o przeciw. Narkomanii - 48 przestępstw,
co stanowi 3,2 %
- uszkodzenie rzeczy - 59 przestępstw, co stanowi 3,9 %,
- fałszerstwo kryminalne - 108 przestępstw, co
stanowi 7,2 %
- bójka i pobicie - 21 przestępstw, co stanowi
1,4 %
- rozbój i wymuszenie rozbójnicze - 16 przestępstw, co stanowi 1,1 %
- uszczerbek na zdrowiu - 16 przestępstw, co
stanowi 1,1 %
- kradzieŜ pojazdu - 10 przestępstw, co stanowi 0,7 %,
W pozostałych kategoriach zagroŜenie było znikome.
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Spadek przestępstw stwierdzono w następujących kategoriach:
- kradzieŜ cudzej rzeczy: mniej o 47
- kradzieŜ z włamaniem: mniej o 29
- ust. o przeciw. narkomanii: mniej o 34
- rozbój i wymuszenie rozbójnicze mniej o 11
- uszczerbek na zdrowiu mniej o 6
- bójka i pobicie mniej o 4
- przestępstwa drogowe mniej o 8
- kradzieŜ samochodu mniej o 6
Porównując okres dwunastu miesięcy roku 2008 i 2007, w pięciu wybranych kategoriach
naleŜy stwierdzić, Ŝe we wszystkich kategoriach
nastąpił spadek stwierdzonych przestępstw, co
przedstawia tabela poniŜej:
Jednostka organizacyjna

Z ogólnej liczby 1502 stwierdzonych przestępstw, podział na miejsce ich zaistnienia w
poszczególnych jednostkach organizacyjnych
KPP, przedstawia się następująco:
- sama KPP Busko-Zdrój - 968 (2007r. - 939) przestępstw, co stanowi 64,4 % ogółu zaistniałych
przestępstw,
- KP Nowy Korczyn - 202 (2007r. - 212) przestępstwa, co stanowi 13,4 %,
- KP Stopnica - 332 (2007r. - 455) przestępstwa, co stanowi 22,1 %.
Dynamikę i poziom wykrywalności w poszczególnych
jednostkach
organizacyjnych
przedstawia tabela:

Wskaźnik dynamiki w %

KPP Busko-Zdrój
KP Nowy Korczyn
KP Stopnica

Poz. 1281

103,1
95,3
73,0

Wzrost, spadek wykrywalności w
%
+ 0,3
- 3,3
+ 5,6

Jak wynika z przedstawionych danych największe zagroŜenie przestępczością występuje na terenie
miasta i gminy Busko-Zdrój.
II. Analiza miejsc i czasu popełnionych przestępstw kryminalnych
W Sekcji Prewencji i RD. KPP Busko-Zdrój
na podstawie meldunków KSIP prowadzona jest
analiza w 9 kategoriach przestępstw i dotyczą
one przestępstw kryminalnych.
Analiza ta prowadzona jest w zakresie geografii i
struktury przestępczości.
W okresie dwunastu miesięcy 2008 roku
zaistniały następujące przestępstwa ujęte do
analizy:
1. Zabójstwo - 1
2. Zgwałcenie - 2
3. KradzieŜ cudzej rzeczy - 134
4. KradzieŜ pojazdu - 9
5. KradzieŜ z włamaniem - 75
6. Rozbój i wymuszenie rozbójnicze - 11
7. Uszczerbek na zdrowiu - 15
8. Bójka i pobicie - 22
9. Uszkodzenie mienia - 58
Ogółem odnotowano zaistnienie 327 analizowanych przestępstw w okresie dwunastu
miesięcy 2008r. i miały one miejsce:
teren miasta i gminy Busko-Zdrój - 198 przestępstw, co stanowi 60,6 %,
teren KP Nowy Korczyn - 52 przestępstwa, co
stanowi 15,9 %,
z czego:
- gmina Nowy Korczyn - 21 przestępstw,
- gmina Solec-Zdrój - 23 przestępstwa,
- gmina Wiślica - 8 przestępstw,
teren KP Stopnica - 77 przestępstw, co stanowi
23,5 %,

z czego:
- gmina Stopnica - 27 przestępstw,
- gmina Pacanów - 28 przestępstw,
- gmina Tuczępy - 8 przestępstw,
- gmina Gnojno - 14 przestępstw.
Jak wynika z powyŜszego zestawienia najbardziej zagroŜony przestępczością jest teren miasta i gminy Busko-Zdrój, gdzie zaistniało 60,6 %
ogółu analizowanych przestępstw.
W dalszym ciągu występuje wzrost przestępczości na terenie działania KP Stopnica - szczególnie
gminy Pacanów i Stopnica, a takŜe na terenie KP
Nowy Korczyn i PP Solec-Zdrój gdzie utrzymuje
się aktywność przestępcza.
Z zakresu działania Komendy Powiatowej
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Busku-Zdroju:
Powiat buski chroniony jest przez Komendę Powiatową PSP w Busku-Zdroju, Jednostkę
Ratowniczo-Gaśniczą oraz w duŜej mierze przez
14 jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych
(z pośród 69 działających na terenie powiatu
buskiego), włączonych do Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego. Niejednokrotnie w
2008r. przy likwidacji powstałych zdarzeń wykorzystywany był sprzęt z Krajowej Bazy Sprzętu
Specjalistycznego Państwowej StraŜy PoŜarnej
w Kielcach, oraz sprzęt z sąsiednich Jednostek
Ratowniczo Gaśniczych, jednostek Ochotniczych
StraŜy PoŜarnych nie włączonych do KSRG oraz
słuŜb współdziałających z Państwową StraŜą
PoŜarną.
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I.

Działalność operacyjna KP PSP w BuskuZdroju
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia
2008 roku na terenie powiatu buskiego straŜ
poŜarna interweniowała przy 839 zdarzeniach, w
tym przy:
1. 270 poŜarach, stanowiących 32 % wszystkich
powstałych zdarzeń.
2. 556 miejscowych zagroŜeniach, stanowiących 66,2 % powstałych zdarzeń.
3. 13 alarmach fałszywych, stanowiących 1,8 %
wszystkich zdarzeń.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grupa obiektu, gdzie powstał poŜar
Uprawy rolnictwo
Lasy
Środki transportu
Obiekty mieszkalne
Obiekty uŜyteczności publicznej
Obiekty magazynowo-produkcyjne
Inne

Rok 2004
121
3
10
34
4
1
19

Analizując ilość powstałych poŜarów w poszczególnych grupach obiektów naleŜy stwierdzić, Ŝe:
- nastąpił znaczny spadek poŜarów w grupach:
uprawy rolnictwo (o 97), lasy (o 7) oraz inne
obiekty (o 4)
- nastąpił wzrost poŜarów w grupach: środki
transportu (o 5) i obiekty mieszkalne (o 7),
- w pozostałych grupach ilość poŜarów jest
porównywalna z analogicznym okresem roku 2007.
Do głównych przypuszczalnych przyczyn powstałych w 2008 roku poŜarów moŜemy zaliczyć:
- podpalenia (umyślne i nieumyślne) - 181,
- nieostroŜność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy i zapałki - 22,
- wady urządzeń i instalacji elektrycznych (bez
urządzeń ogrzewczych) - 9,
- nieprawidłowa
eksploatacja
urządzeń
ogrzewczych na paliwo stałe - 2,
- wady środków transportu - 14,
- wyładowania atmosferyczne - 2,
- wady konstrukcji budowlanych - 8,
- inne przyczyny - 2.
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w BuskuZdroju oraz Ochotnicze StraŜe PoŜarne z terenu
powiatu przy prowadzeniu działań ratowniczogaśniczych związanych z likwidacją poŜarów
wykonywały najczęściej następujące czynności:
- zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
- podawanie środka gaśniczego w natarciu,
- działania z uŜyciem podręcznego sprzętu
burzącego,

Poz. 1281

Porównując ilość powstałych zdarzeń w
roku 2008 z rokiem 2007, naleŜy stwierdzić, Ŝe w
roku 2008 nastąpił ich spadek o 97 tj. o 10,4 %.
PoŜary:
Analizując ilość powstałych poŜarów w latach 2007-2008 naleŜy stwierdzić, Ŝe w roku 2008
nastąpił ich spadek o 97, tj. 26,4 %.
Porównanie ilości powstałych poŜarów w
latach 2004-2008 w poszczególnych grupach
obiektów, przedstawia poniŜsza tabela.

Rok 2005
173
7
5
36
2
2
47

Rok 2006
119
8
23
23
2
2
70

Rok 2007
260
14
12
31
2
3
45

Rok 2008
163
7
17
38
2
2
41

- dostarczanie, dowoŜenie wody,
- oddymianie pomieszczeń.
Powstałe w roku 2008 poŜary na terenie powiatu
buskiego spowodowały straty:
- ogółem 969,8 tys. zł
- w tym w budynkach 478 tys. zł
- średnio na jedno zdarzenie 13,2 tys. zł
W wyniku prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych uratowano mienie o wartości
ok. 5 mln. 904 tys. zł.
Miejscowe zagroŜenia
Analizując ilość powstałych w 2008 roku
miejscowych zagroŜeń do roku 2007 naleŜy
stwierdzić, Ŝe nastąpił ich wzrost o 12 (+ 2,2 %).
Ogółem na terenie powiatu buskiego w
roku 2008 wystąpiło 556 miejscowych zagroŜeń,
co stanowi 66,2 % ogółu powstałych zdarzeń.
Porównując ilość powstałych w 2008 r.
miejscowych zagroŜeń z rokiem 2007 naleŜy
stwierdzić, Ŝe:
- ogólna liczba powstałych miejscowych zagroŜeń wzrosła z 544 do 556, tj. wzrost o 12,
- zmalała ilość miejscowych zagroŜeń małych;
spadek z 37 do 24,
- wzrosła ilość miejscowych zagroŜeń lokalnych; wzrost z 505 do 532,
- ilość miejscowych zagroŜeń średnich spadła
do 0.
Najczęściej miejscowe zagroŜenia występowały
w następujących grupach obiektów:
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Grupa
Środki transportu
Obiekty mieszkalne
Obiekty uŜyteczności publicznej
Inne obiekty np. przyrody
Uprawy
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Ilość
w 2004r.
129
62
35
121
16

Poz. 1281

Ilość
w 2005r.
113
69
33
95
9

Ilość
w 2006r.
129
249
88
190
33

Ilość
w 2007r.
167
62
36
204
17

Ilość
w 2008r.
170
109
27
225
21

Zestawienie najczęściej występujących miejscowych zagroŜeń, według rodzaju na przestrzeni 2004-2008
roku.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miejscowe zagroŜenia wg rodzaju
Silne wiatry
Przybory wód
Opady deszczu i śniegu
W komunikacji drogowej
Ekologiczne
Infrastruktury komunalnej
Medyczne
Na obszarach wodnych

Ilość
w 2004r.
41
0
8
142
3
5
3
1

Przyczynami najczęściej powodującymi miejscowe zagroŜenia były:
- nietypowe zachowanie się zwierząt i owadów stwarzających zagroŜenie - 125,
- gwałtowne opady atmosferyczne - 11,
- niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportu - 170,
- huragany silne wiatry - 126,
- celowe działanie człowieka - 11
- uszkodzenia sieci instalacji przesyłowych,
doprowadzających, odprowadzających media komunalne i technologiczne - 8,
- wady środków transportu - 32,
- nieprawidłowa eksploatacja środków transportu - 1,
- wady konstrukcji budowlanych - 1,
- nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów,
studni, włazów, itp. - 3,
- inne przyczyny - 58.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gmina
Miasto i Gmina Busko-Zdrój
Nowy Korczyn
Pacanów
Solec-Zdrój
Stopnica
Tuczępy
Wiślica
Gnojno
Razem

PoŜary
103
40
31
19
15
16
39
7
270

Najwięcej zdarzeń w 2008 roku powstało
na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Na terenie tej gminy straŜ poŜarna interweniowała
358 razy co stanowi 42,6 % wszystkich powstałych na terenie powiatu buskiego zdarzeń.
II. Działalność kontrolno-rozpoznawcza KP PSP
w Busku-Zdroju

Ilość
w 2005r.
13
0
31
107
1
9
3
3

Ilość
w 2006 r.
32
23
142
132
0
6
9
2

Ilość
w 2007r.
107
0
2
168
3
7
28
10

Ilość
w 2008r.
116
0
15
171
2
6
45
5

Straty spowodowane powstałymi miejscowymi zagroŜeniami w 2008 roku wyniosły 1 mln. 745,9 tys. Zł
- uratowano mienie o wartości 1 mln 454 tys. zł,
- średnio w jednym zdarzeniu straty wyniosły
około 2512,69 zł
Alarmy Fałszywe
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2008 roku zaewidencjonowano na terenie powiatu buskiego 13 alarmów fałszywych, na które
złoŜyło się:
- 5 alarmów fałszywych w złej wierze,
- 6 alarmów fałszywych w dobrej wierze,
- 2 alarmy z instalacji wykrywania
Porównując ilość alarmów fałszywych występujących w roku 2008 z rokiem 2007 wynika, Ŝe nastąpił ich znaczny spadek (z 25 do 13) tj. o 48 %.
Ilość powstałych zdarzeń, w poszczególnych
gminach w 2008r. przedstawia poniŜsza tabela i
wykres:
Miejscowe
zagroŜenia
250
74
57
44
53
10
45
230
556

Alarmy
Fałszywe
5
2
0
1
1
2
1
1
13

Razem
358
116
88
64
69
28
85
31
839

Jednym z głównych kierunków działania
KP PSP w Busku-Zdroju w zakresie działalności
kontrolno-rozpoznawczej jest zbieranie informacji o występujących na chronionym obszarze
zagroŜeniach oraz ocena stanu zabezpieczenia
róŜnego rodzaju obiektów pod względem bezpieczeństwa poŜarowego.
W celu pełnego rozpoznania wszystkich
zagroŜeń, monitorowania stanu bezpieczeństwa
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poŜarowego na terenie powiatu i ciągłego dąŜenia do jego poprawy, a takŜe aktualizowania
danych oraz informacji zawartych m.in. w katalogu zagroŜeń oraz w analizie zagroŜenia powodziowego, słuŜba kontrolno-rozpoznawcza realizuje zadania w zakresie:
- przeprowadzania kontroli przestrzegania
przepisów przeciwpoŜarowych,
- rozpoznawania i ewidencjonowania zagroŜeń technicznych, chemicznych i ekologicznych,
- prowadzenia czynności kontrolnych oraz
zajmowania stanowiska w związku z przekazaniem obiektów budowlanych do uŜytkowania,
- opiniowania pod względem zabezpieczenia
przeciwpoŜarowego obiektów przeznaczonych na imprezy masowe,
- opracowywania analiz dotyczących bezpieczeństwa poŜarowego obiektów i terenów,
- wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania poŜaru oraz
okoliczności jego rozprzestrzenienia się,
- uzgadniania sposobów połączenia urządzeń
sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji poŜarowej z jednostką PSP,
- załatwiania spraw z zakresu postępowania
administracyjnego, postępowania egzekucyjnego dotyczących nieprzestrzegania przepisów p.poŜ.,
- inicjowania działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa poŜarowego
powiatu,
- organizowania i prowadzenia działalności
informacyjnej w zakresie upowszechniania i
przestrzegania przepisów p.poŜ. oraz zasad
bezpieczeństwa poŜarowego.
Zgodnie z wytycznymi Świętokrzyskiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach
dotyczącymi „Głównych zadań do realizacji w
2008 roku wynikające z kierunków działań w
zakresie kontrolno-rozpoznawczym” w roku
2008 przeprowadzono kontrole oraz dokonano
oceny stanu przestrzegania przepisów przeciwpoŜarowych w następujących grupach obiektów:
- obiekty zimowego wypoczynku dzieci i młodzieŜy - przeprowadzono 1 kontrolę w obiekcie zgłoszonym do zimowego wypoczynku
dzieci i młodzieŜy, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpoŜarowych,
- obiekty Domów Pomocy Społecznej - przeprowadzono 5 kontroli w obiektach Domów
Pomocy Społecznej, stwierdzono 15 nieprawidłowości, wydano 5 decyzji administracyjnych, skierowano 1 wystąpienie do innych organów,
- obszary leśne - (siedziby leśnictw, kompleksy leśne znajdujące się na terenie powiatu
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buskiego) - przeprowadzono 2 kontrole,
skontrolowano 6 obiektów, stwierdzono
1 nieprawidłowość w zakresie przestrzegania
przepisów przeciwpoŜarowych,
- obiekty letniego wypoczynku dzieci i młodzieŜy - przeprowadzono 5 kontroli w
5 obiektach zgłoszonych do letniego wypoczynku dzieci i młodzieŜy, stwierdzono 5 nieprawidłowości, wydano 3 decyzje administracyjne,
- obiekty szkół podstawowych - przeprowadzono 45 kontroli, w trakcie których skontrolowano 48 obiektów, stwierdzono 143 nieprawidłowości, wydano 39 decyzji administracyjnych, nałoŜono 1 mandat karny, wystosowano
4 wystąpienia do innych organów,
- place targowe - przeprowadzono 7 kontroli,
podczas których skontrolowano 9 obiektów,
stwierdzono 11 nieprawidłowości, wydano
4 decyzje administracyjne,
- obiekty mogące stwarzać największe trudności w prowadzeniu działań ratowniczogaśniczych - przeprowadzono 3 kontrole,
skontrolowano 9 obiektów, stwierdzono
29 nieprawidłowości, wydano 3 decyzje administracyjne, skierowano 3 wystąpienia do
innych organów,
- zakłady o duŜym i zwiększonym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej przeprowadzono 2 kontrole w 12 obiektach,
stwierdzono 6 nieprawidłowości, wydano
1 decyzję administracyjną,
- punkty obrotu (detaliczne i hurtowe) materiałami pirotechnicznymi - przeprowadzono
4 kontrole w 4 obiektach, stwierdzono 9 nieprawidłowości, wydano 2 decyzje administracyjne,
- schroniska i noclegownie - przeprowadzono
1 kontrolę, stwierdzono 1 nieprawidłowość,
- obiekty wytypowane do przeprowadzenia
ćwiczeń - przeprowadzono 13 kontroli, skontrolowano 13 obiektów, stwierdzono 42 nieprawidłowości, wydano 7 decyzji administracyjnych, wystosowano 3 wystąpienia do
innych organów.
Podejmowane działania:
- przeprowadzano doraźne czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie przestrzegania
przepisów przeciwpoŜarowych obiektów, w
których miały miejsce poŜary,
- udzielano wskazań w zakresie bezpieczeństwa poŜarowego w trakcie prowadzonych
kontroli,
- za pośrednictwem władz samorządowych,
urzędów gmin oraz lokalnej prasy wystosowano do społeczeństwa apele, artykuły informacyjne o tematyce prewencyjnej dotyczącej bezpieczeństwa poŜarowego,
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-

uczestniczono w pogadankach z dziećmi i
młodzieŜą, których tematyką były zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpoŜarowej.

1. Wyniki czynności kontrolno-rozpoznawczych
przeprowadzonych w 2008r.
W 2008 roku Komenda Powiatowa PSP w
Busku-Zdroju przeprowadziła ogółem 159 kontroli, w wyniku których stwierdzono 322 nieprawidłowości. W celu usunięcia stwierdzonych
usterek wydano 77 decyzji administracyjnych.
Obiekty skontrolowane
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obiekty uŜyteczności publicznej
Obiekty zamieszkania zbiorowego
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Obiekty produkcyjne i magazynowe
Gospodarstwa rolne
Lasy
Razem
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NałoŜono 5 mandatów karnych. Skierowano
15 wystąpień do innych organów (Nadzór Budowlany, Starostwo Powiatowe). Wydano ogółem
20 opinii dotyczących organizacji imprez masowych bądź spełnienia wymogów bezpieczeństwa poŜarowego w obiektach.
Wyniki czynności kontrolno-rozpoznawczych
przeprowadzonych w 2008r., w rozbiciu na poszczególne grupy obiektów przedstawia poniŜsza tabela.

Skontrolowane
obiekty
128
25
2
25
0
6
186

Ilość
kontroli
115
22
2
18
0
2
159

Stwierdzone
usterki
242
35
2
42
0
1
322

Ilość stwierdzonych nieprawidłowości podczas prowadzonych w latach 2007-2008 czynności kontrolnorozpoznawczych przedstawia się następująco.

Działania pokontrolne podejmowane w latach 2007-2008 przedstawia kolejny wykres.
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2. Wyniki kontroli w obiektach przekazywanych
do eksploatacji.
W 2008 roku do tutejszej Komendy wpłynęły 34 zgłoszenia obiektów do odbioru na terenie powiatu buskiego. Czynności kontrolnorozpoznawcze przeprowadzono w 13 obiektach.
Ponadto na polecenie Świętokrzyskiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach
upowaŜniony funkcjonariusz KP PSP w BuskuZdroju przeprowadził czynności kontrolnorozpoznawcze obiektu straŜnicy KP PSP w Pińczowie, w zakresie oceny zgodności wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

W powyŜszym przypadku stanowisko wobec przystąpienia do uŜytkowania obiektu straŜnicy KP PSP w Pińczowie (zgłoszenie do KW PSP
w Kielcach, czynności kontrolno-rozpoznawcze
przeprowadził funkcjonariusz KP PSP w BuskuZdroju) zajął Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach.
Ilość przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach przekazywanych do eksploatacji w latach 2007-2008 przedstawia poniŜsze zestawienie.

W 2008 roku w 7 przypadkach dopuszczono obiekty do uŜytkowania bez uwag. W stosunku do 2 obiektów w związku ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami zajęto stanowisko z uwagami. Natomiast w 4 przypadkach, w związku z
raŜącymi usterkami wystosowano sprzeciw na
rozpoczęcie uŜytkowania i eksploatacji obiektów.
Pomimo spadku ogólnej liczby zdarzeń, KP
PSP w Busku-Zdroju w dalszym ciągu ma za
zadanie:
- kontynuować i koordynować wspólne działania podmiotów wchodzących w skład KSRG
(Policję, Pogotowie Ratunkowe i inne podmioty), mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu buskiego,
- wdroŜyć w Ŝycie obowiązki nałoŜone na PSP
i OSP wynikające z Ustawy o ratownictwie
medycznym,
- zwiększyć nadzór prewencyjny nad grupami
obiektów, w których występuje największa
palność,
- prowadzić ciągły nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp podczas prowadzonych
działań ratowniczo-gaśniczych,
- na obiektach, w których występują trudności
w
prowadzeniu
działań
ratowniczogaśniczych organizować ćwiczenia taktyczno-bojowe.

Praca Komisji Bezpieczeństwa w 2008 roku
wynikała z potrzeb związanych z oceną zagroŜeń
porządku publicznego i szeroko pojętym bezpieczeństwem obywateli na terenie powiatu buskiego.
Wnioski wyciągnięte na posiedzeniach pozwalają kierować siły i środki tam gdzie najbardziej wymaga tego sytuacja, a co najwaŜniejsze
pozwalają one na prowadzenie szerokiej działalności profilaktycznej.
Komisja oceniła realizację „Powiatowego
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego” w 2008 roku, poddając szczegółowej analizie róŜne aspekty z zakresu zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku w powiecie.
Celem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
na rok 2009 jest m.in. kontynuowanie dalszej
współpracy z:
- Komendą Powiatową Policji w Busku-Zdroju,
- Komendą Powiatową Państwowej StraŜy
PoŜarnej Busku-Zdroju,
- dyrektorami, pedagogami oraz koordynatorami ds. bezpieczeństwa w szkołach z terenu
powiatu buskiego,
- oraz innymi jednostkami działającymi na terenie powiatu buskiego mogącymi przyczynić
się do poprawy stanu bezpieczeństwa.
Starosta: J. Kolarz
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1282
SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Pińczowie za rok 2008
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zgodnie z art. 38e ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty, przy pomocy którego
wykonuje on swoje zadania w zakresie
zwierzchnictwa nad powiatowymi słuŜbami i
straŜami.
Do ustawowych zadań Komisji naleŜy:
1) ocena zagroŜeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy, a takŜe jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
3) przygotowywanie projektu powiatowego
programu zapobiegania przestępczości oraz
porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli,
4) opiniowanie projektów innych programów
współdziałania Policji i innych powiatowych
słuŜb, inspekcji i straŜy oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli,
5) opiniowanie projektu budŜetu powiatu - w
zakresie zagroŜeń porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli,
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach
związanych z wykonywaniem zadań Komisji,
7) opiniowanie, zleconych przez Starostę zagadnień dotyczących porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli.
W oparciu o w/w. zadania opracowany został plan pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz przyjęty do realizacji na rok
2008. Tematyką posiedzeń objęte zostały min.
następujące zagadnienia:
- opiniowanie projektu budŜetu w zakresie
zagroŜeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- ocena zagroŜenia porządku publicznego i
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego na terenie Powiatu Pińczowskiego oraz kierunki
działania w tym zakresie,
- ocena zapobiegania przestępczości oraz
przyjęty zakres działań zmierzających do jej
minimalizacji,
- występujące zagroŜenia i przyjęte kierunki
działania w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa publicznego,

-

proponowane kierunki wspólnych działań
Komisji Bezpieczeństwa i Policji w ramach
programu „Razem Bezpieczniej”.
Do najwaŜniejszych zagadnień jakimi zajmowała się Komisja w 2008 roku naleŜy zaliczyć:
1. Na podstawie informacji przekazanej przez
Skarbnika Powiatu, Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję budŜetu Powiatu Pińczowskiego na 2008r. w dziale bezpieczeństwo i ochrona przeciwpoŜarowa.
2. Komisja dokonała oceny informacji o stanie
bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Pińczowskiego
3. Komisja oceniła Powiatowy Program „Bezpieczny Powiat Pińczowski”, którego głównymi celami przyjętymi do realizacji są:
- ograniczenie przestępczości pospolitej
oraz zjawisk chuligaństwa i wandalizmu,
- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- ochrona dzieci i młodzieŜy,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym.
W ramach uszczegółowienia programu realizowane są takŜe następujące podprogramy
tematyczne:
- „Pomoc ofiarom przestępstw”, którego głównym celem jest udzielenie fachowego wparcia
ofiarom przestępstw,
- „Szkoła - Rodzina - Środowisko”, którego ideą
jest przeciwdziałanie patologiom społecznym
wśród dzieci i młodzieŜy na terenie szkół,
- „Bezpieczny - Dom Osiedle - Parking” którego celem jest naleŜna ochrona mieszkańców
przed przestępstwami,
- Przeciwdziałanie Narkomanii i Alkoholizmowi”,
jego głównym celem jest prowadzenie działań
wychowawczych i zapobiegawczych ukierunkowanych zwłaszcza na dzieci i młodzieŜ,
- „Bezpieczny Biznes” polega na ograniczeniu
i wyeliminowaniu działalności kryminalnej
sprawców przez metody i sposoby zabezpieczenia się przed działalnością przestępców,
- „Bezpieczny Wypoczynek” - zapewnienie dzieciom i młodzieŜy bezpiecznego i spokojnego
wypoczynku, a takŜe ograniczenie zdarzeń
przestępczych zakłócających wypoczynek.
4. Komisja dokonała oceny bezpieczeństwa
przeciwpoŜarowego na terenie powiatu pińczowskiego.
W ocenie komisji na terenie Powiatu Pińczowskiego zanotowano znaczny spadek poŜarów (wypalania traw i nieuŜytków), na co miało
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wpływ prowadzenie działań prewencyjnych
przez Powiatową Państwową StraŜ PoŜarną w
Pińczowie wśród dzieci i młodzieŜy w szkołach.
Bardzo waŜnym zagadnieniem mającym
na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Pińczowskiego poruszonym przez
komisję jest oznakowanie „Busów” napisem
„Przewóz Osób”, w związku z czym wystosowano pismo do przewoźników z prośba o oznakowanie pojazdów przewoŜących osoby napisem
„PRZEWÓZ OSÓB” w widocznym miejscu.
Komisja na wspólnych posiedzeniach z
Powiatowym Zespołem Reagowania Kryzysowego analizowała następujące problemy:

Poz. 1282

-

prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych
oraz sprawdzenie procedur zawartych w zewnętrznym planie ratowniczym dla Zakładu
Terminal Przeładunkowy Gazu Płynnego w
Woli śydowskiej,
- ocenę stanu przygotowań jednostek organizacyjnych oraz słuŜb komunalnych do przeciwdziałania skutkom zimy 2008/2009
Oceniając pracę Komisji za 2008 rok naleŜy
podkreślić, Ŝe zrealizowała zadania nakreślone w
art. 38 a ustawy o samorządzie powiatowym, a
co najwaŜniejsze osiągnięto przez podjęte działania wiele cennych efektów w zakresie polepszenia stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu Pińczowskiego.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku: A. Kozera
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Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 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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