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1461
UCHWAŁA Nr XXVI/141/2009
RADY POWIATU W PIŃCZOWIE
z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2009 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz
art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 7 i 8 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej
opinii komisji do spraw budŜetu i finansów
uchwala:
§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały
Nr XXIV/125/2008 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwale-

nia budŜetu Powiatu na 2009 rok w następujący
sposób:
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów
i wydatków budŜetu powiatu na 2009 rok
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków
budŜetu powiatu na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Załącznik Nr 9 - Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009 rok
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.
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4. Załącznik Nr 10 - Plan przychodów i wydatków
dochodów własnych na 2009 rok otrzymuje
nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Załącznik Nr 13 - Plan przychodów i wydatków
funduszy celowych na 2009 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 2. W załączniku nr 1 do uchwały
nr XXV/139/2009 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w
planie wydatków na 2009 rok dokonuje się spro-
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stowania w następujący sposób: zamiast „działu
852” „dział 853”.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu: Z. Kierkowski
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Załączniki do uchwały Nr XXVI/141/2009
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 26 lutego 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 3
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Załącznik Nr 4
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Załącznik Nr 5

1462
UCHWAŁA Nr XXXVIII/290/09
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE
z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków Ochotniczych
StraŜy PoŜarnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.. z 2001r. Nr. 142 poz. 1591 z późn.
zm.) w związku z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1229 zm.:
z 2003r. Nr 52, poz. 452; z 2004r. Nr 96, poz. 959;
z 2005r. Nr 100, poz. 835 i 836; z 2006r. Nr 191,

poz. 1410; z 2007r. Nr 89, poz. 590; z 2008r.
Nr 163, poz. 1015), Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1. Członek ochotniczej straŜy poŜarnej,
który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez
Państwową StraŜ PoŜarną lub Gminę, otrzymuje
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ekwiwalent pienięŜny w wysokości 16,00 zł za
godzinę udziału w działaniu ratowniczym i 6,00 zł
za godzinę udziału w szkoleniu poŜarniczym.

Poz. 1462 i 1463

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej: P. Błaszkiewicz

1463
UCHWAŁA Nr XXXII/155/2009
RADY GMINY SZYDŁÓW
z dnia 17 lutego 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 pkt. 4,
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz.
1457, Nr 181, poz. 1337), art. 165 i art. 184 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217
i poz. Nr 1218, Nr 249 poz. 1832) oraz Uchwały
Nr XXX/147/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia
29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu
gminy na 2009 rok, Rada Gminy Szydłów
uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetu
Gminy o kwotę 3.000 zł. zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetu
Gminy o kwotę 80.000 zł., a zmniejsza o kwotę
77.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3.1. Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady
Gminy Nr XXX/147//2008 z dnia 29 grudnia
2008r. dotyczący wydatków inwestycyjnych
rocznych otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXX/147/2008 z dnia 29 grudnia 2008r. dotyczący limitów, wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały
§ 4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy nr XXX/147/2008 z dnia 29 grudnia 2008r.
dotyczący dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi j.s.t. na podstawie porozumień (umów)
między j.s.t. w 2009r. otrzymuje nowe brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/147/2008 z dnia 29 grudnia 2008r.
dotyczący dotacji celowych otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Baron
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Załączniki do uchwały Nr XXXII/155/2009
Rady Gminy Szydłów
z dnia 17 lutego 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 3
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Załącznik Nr 3a
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Załącznik Nr 4
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1464
UCHWAŁA Nr XXXII/156/2009
RADY GMINY SZYDŁÓW
z dnia 17 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz.
1056, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Dz. U. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.
128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337,
z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 6
ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008,
z 2006r. Nr 144, poz. 1042) Rada Gminy Szydłów
uchwala co następuje:

§ 2. Właściciele nieruchomości, którzy nie
zawarli umowy korzystania z usług wykonywanych przez podmiot posiadający zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych, ponoszą opłatę w wysokości 25,00 zł brutto miesięcznie.
§ 3. Zawieranie umów i zbieranie opłat
wymienionych w § 1 naleŜy do podmiotu świadczącego usługi na terenie Gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.
§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Szydłów Nr XIX/96/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w
sprawie górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

§ 1. Ustala się górną stawkę opłat od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłów za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, wykonywane przez podmiot posiadający zezwolenie
na prowadzenie tej działalności w wysokości
12,50 zł brutto za jeden pojemnik o pojemności
120 litrów oraz 25,00 zł brutto za jeden pojemnik
o pojemności 240 litrów.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Szydłów.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
1 kwietnia 2009 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Baron
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UCHWAŁA Nr XXXII/157/2009
RADY GMINY SZYDŁÓW
z dnia 17 lutego 2009r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1056, Nr 116, poz.
1203, z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz.
1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327,
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111) oraz art. 41 ust. 2 ustawy

z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w
trzeźwości (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70
poz. 473, Nr 115 poz. 793, Nr 176 poz. 1238) Rada
Gminy Szydłów uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się dla Gminy Szydłów na
rok 2009 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w brzmieniu
załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Dziennik Urzędowy
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Poz. 1465

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Baron
Załącznik do uchwały Nr XXXII/157/2009
Rady Gminy Szydłów
z dnia 17 lutego 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
I. Wstęp
Polski model rozwiązywania problemów
alkoholowych zakłada, iŜ większość kompetencji
i środków finansowych jest zlokalizowanych na
poziomie samorządów gmin.
W myśl ustawy z dnia 26 października 1982r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U. z 2007r. Nr 70,
poz. 473 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
integracji społecznej osób uzaleŜnionych od
alkoholu naleŜy do zadań własnych gmin”. Za-

danie to, ma być realizowane w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii
rozwiązywania problemów społecznych.
Zadania i cele określone w programie inicjowane są i realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołaną przez Wójta Gminy.
Przedstawiony program adresowany jest do
osób uzaleŜnionych od alkoholu, narkotyków,
ich rodzin, do dzieci i młodzieŜy oraz wszystkich
tych, którzy doświadczają przemocy w rodzinie.

II. NajwaŜniejsze problemy alkoholowe.
1. Szkody występujące u osób pijących.
- samozniszczenie osób uzaleŜnionych od
alkoholu,
- uszkodzenie zdrowia u osób nadmiernie
pijących,
- nadumieralność w młodszych przedziałach wiekowych.
SpoŜywanie alkoholu moŜe być przyczyną śmiertelnego zatrucia. Wywołuje wiele
wypadków ze skutkami śmiertelnymi bądź
trwałego kalectwa. Jest jednym z czynników
prowadzących do samobójstw. Utrudnia i
opóźnia proces diagnozowania i leczenia
wielu niebezpiecznych chorób.
2. Szkody występujące u członków rodzin alkoholików.
- głęboka patologia Ŝycia rodzinnego i
społecznego,
- zaburzenia emocjonalne spowodowane
chronicznym stresem oraz demoralizacją.
3. Alkoholowa demoralizacja środowiska pracy.
Obejmuje przede wszystkim absencję,
wypadki i obniŜenie wydajności pracy. SpoŜycie alkoholu w miejscu pracy w ostatnich
latach zmniejszyło się, ale obserwuje się duŜo większą patologizację alkoholową wśród
bezrobotnych.

4. Naruszanie prawa i porządku przez osoby
nietrzeźwe.
Do najwaŜniejszych problemów naleŜą:
- wpływ nietrzeźwych na popełnianie
przestępstw, oraz na zjawisko recydywy,
- przemoc w rodzinach alkoholików,
- prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym,
- alkoholowe zaburzenia zachowania w
miejscach publicznych.
5. Niekorzystne społeczne zmiany w strukturze
spoŜycia napojów alkoholowych.
- mniejszy odsetek abstynentów,
- spadek wieku pierwszego kontaktu z alkoholem (między 11 a 14 rokiem Ŝycia),
- wzrost spoŜycia alkoholu przez kobiety, a
nawet kobiety będące w ciąŜy.
6. Naruszanie prawa związane z obrotem alkoholem.
- nielegalny import i sprzedaŜ napojów alkoholowych,
- sprzedaŜ alkoholu osobom nieletnim i
nietrzeźwym,
- promocja, reklama i propagowanie napojów alkoholowych.

III. Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz metody ich osiągania.
1. Zmniejszanie ilości spoŜywanego alkoholu
przez młodzieŜ oraz zmniejszanie ilości nowych przypadków uzaleŜnień.

metody:
a) eliminowanie moŜliwości zakupu i spoŜycia przez niepełnoletnich,
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Województwa Świętokrzyskiego Nr 166

b) wdraŜanie nowoczesnych programów
profilaktycznych i metod uczenia postaw
i umiejętności słuŜących zdrowemu i
trzeźwemu Ŝyciu,
c) interwencje profilaktyczne wobec grup
podwyŜszonego ryzyka,
d) edukacja: dzieci, młodzieŜy, rodziców i
wychowawców w zakresie pomagania
młodzieŜy w utrzymaniu abstynencji,
e) prowadzenie rozmów interwencyjnomotywacyjnych z osobami wnioskowanymi
o zastosowanie leczenia odwykowego.
2. Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia
spowodowanego naduŜywaniem alkoholu.
metody:
a) wprowadzenie do podstawowej opieki
zdrowotnej (a takŜe do instytucji związanych z edukacją i kształceniem) metod
wczesnego diagnozowania zagroŜeń
zdrowotnych związanych z uŜywaniem
chemicznych substancji odurzających
oraz przemocą domową,
b) edukacja społeczna na temat czynników
ryzyka oraz sposobów zapobiegania zagroŜeniom.
3. Promowanie postaw społecznych waŜnych
dla profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
metody:
a) zwiększenie dostępności i skuteczności
zorganizowanych form pomocy psychologicznej i społecznej dla członków tych rodzin,
b) prowadzenie stałej kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat zjawisk patologicznych oraz sposobów uzyskiwania
wsparcia w sytuacjach kryzysowych,
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c) podejmowanie działań mających na celu
podnoszenie stanu bezpieczeństwa ofiar
przemocy domowej szczególnie dzieci,
zbieranie dokumentacji przypadków przemocy domowej.
Rozwój potencjalnych form pomocy psychologicznej dla dzieci wychowujących się w
rodzinach alkoholowych.
Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w
dziedzinie profilaktyki.
Rozwijanie szkolnych i środowiskowych
programów profilaktycznych.
Prowadzenie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy, wprowadzanie
lokalnych inicjatyw.
Poszukiwanie wsparcia dla działań na rzecz
zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych.
Kontynuacja działalności świetlic środowiskowych, koordynacja pracy świetlic środowiskowych, których głównym zadaniem jest
zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci
i młodzieŜy w połączeniu z realizacją programów profilaktycznych, pomoc organizacyjno-merytoryczna.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
- wspólna realizacja działań związanych z
profilaktyką dzieci i młodzieŜy.
Wspieranie i organizowanie imprez profilaktycznych.
Organizowanie wypoczynku zimowego i
letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
Kontrola rynku napojów alkoholowych
zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaŜy alkoholu nieletnim.

IV. Zadania własne Gminy Szydłów.
Znowelizowana ustawa o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
stanowi, iŜ „prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracja społeczna osób
uzaleŜnionych od alkoholu naleŜy do zadań własnych gminy”.
W związku z powyŜszym art. 4 ust. 1 nakłada na
Gminę Szydło w obowiązek realizowania jako
zadania własnego gminy - następujących przedsięwzięć:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin
oraz ofiar przemocy domowej:
a) działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowane do osób uzaleŜnionych od alkoholu i

b)
c)
d)
e)

f)
g)

narkotyków w celu zmotywowania do
podjęcia leczenia odwykowego,
szkolenia dla członków GKRPA, w tematyce związanej z realizacją nowych zadań
programu,
szkolenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe,
finansowanie kosztów bieŜących wynikających z funkcjonowania świetlic środowiskowych (umowa - zlecenie,
wydawanie opinii sądowo-psychiatryczno-psychologicznych, koszty związane
z kierowaniem spraw do Sądu - opłaty
sądowe,
zakup materiałów biurowych dla GKRPA,
niezbędnych do prowadzenia dokumentacji i wykonywania swoich zadań,
działalność Punktu Konsultacyjnego dla
osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnio-
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nych od alkoholu, narkotyków oraz ulegających przemocy w rodzinie,
- praca indywidualna z uzaleŜnionymi,
- informowanie o moŜliwości podjęcia
leczenia w placówce leczenia odwykowego,
- motywowanie do leczenia,
- udzielanie wsparcia po zakończonym
leczeniu,
- rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownego wsparcia i informacji
o moŜliwościach jej powstrzymywania,
- uruchomienie interwencji w przypadku
zdiagnozowania przemocy domowej,
h) dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez szkoły oraz
organizacje pozarządowe,
i) rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie alkoholowej i uzaleŜnieniu od narkotyków,
j) stała współpraca z Policją, Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia, Sądem - Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, wychowawcami i nauczycielami szkolnymi w
celu podnoszenia skuteczności podejmowanych działań,
2. Udzielanie rodzinom w których występują
problemy - alkoholowe, narkomania i przemoc domowa pomocy społecznej, psychologicznej i prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie:
a) działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowane do osób uzaleŜnionych od alkoholu i
narkotyków w celu zmotywowania do
podjęcia leczenia odwykowego,
b) szkolenie przedstawicieli grup zawodowych stykających się z problemem
przemocy domowej,
c) edukacja publiczna,
d) organizowanie spędzania wolnego czasu
dla osób współuzaleŜnionych poprzez
udział w masowych zabawach bezalkoholowych,
e) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla
osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych - doposaŜenie,
f) prowadzenie kampanii informacyjnoedukacyjnej i programów profilaktycznych (w tym zakup materiałów oraz artykułów papierniczych),
g) dopłaty do stołówek szkolnych dla dzieci
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych,
h) współpraca z policją, GOPS, wychowawcami i nauczycielami szkolnymi w zakresie profilaktyki uzaleŜnień,
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3. Pomoc pedagogiczna, psychologiczna i terapeutyczna dla dzieci z rodzin dotkniętych lub
zagroŜonych problemem alkoholowym lub
narkomanią:
a) prowadzenie na terenie szkół i innych
placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy
obejmującą:
- profilaktykę pierwszorzędową - adresowaną do ogółu dzieci i młodzieŜy,
mającą na celu promocję zdrowego
stylu Ŝycia oraz opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej czy narkotykowej,
- profilaktyką drugorzędową - adresowaną do grup podwyŜszonego ryzyka, a więc do osób, które przeszły juŜ
inicjację i u których występują liczne
lub powaŜne problemy (osobiste, rodzinne, szkolne).
W ramach profilaktyki pierwszorzędowej
realizowane są programy profilaktyczne
w szkołach i innych placówkach oświatowych, które mają charakter:
- informacyjno-edukacyjny - nastawiony na przekazywanie informacji o
zagroŜeniach związanych z uŜywaniem substancji psychoaktywnych i
mechanizmach powstawania uzaleŜnień a takŜe na ćwiczenie waŜnych
umiejętności Ŝyciowych,
- alternatyw - umoŜliwiające dzieciom i
młodzieŜy zaspokajanie potrzeby aktywności i osiągnięć poprzez angaŜowanie się w jakąś pozytywną działalność - sport, turystyka, akcje charytatywne, ekologia, plastyka,
- terapeutyczny - zwracanie uwagi na
mocne strony dziecka, które stanowią postawę działań wspomagających jego rozwój,
b) podejmowanie działań o charakterze
edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do
podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji zapobiegających uŜywanie substancji psychoaktywnych,
c) wspieranie programów i przedsięwzięć
profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzieŜ, skierowanych
do grup rówieśniczych np. kluby dyskusyjne, gazetki itp.,
d) wspieranie rozwoju - warsztaty, szkolenia pogłębiające wiedzę i umiejętności z
zakresu profilaktyki problemowej i promocji zdrowia,
e) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych adresowanych dla dzieci, młodzieŜy i ich rodziców,
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f)

wspieranie akcji Ŝywienia dzieci w szkołach, szczególnie dzieci zagroŜonych niedoŜywieniem na skutek alkoholizmu lub
innych patologii występujących w rodzinnych domach,
g) inicjowanie, wspieranie akcji mających
na celu organizację zimowego i letniego
wypoczynku dzieci i młodzieŜy poza rodzinnym środowiskiem często skaŜonym
uzaleŜnieniami m. in. udział dzieci i młodzieŜy w obozach profilaktycznych, koloniach z elementami profilaktyki i innych
formach wypoczynku pozwalających na
kształtowanie prawidłowych postaw osobowościowych.
4. Prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii w szczególności
wśród dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie róŜnych form zajęć pozalekcyjnych:
a) prowadzenie działalności edukacyjnej
mającej na celu zmniejszenie spoŜycia
alkoholu,
b) prowadzenie zajęć profilaktycznych dla
dzieci i młodzieŜy uczęszczających do
świetlic środowiskowych (w tym zakup
wyposaŜenia oraz artykułów papierniczych, chemicznych oraz spoŜywczych),
doposaŜenie świetlic,
c) prowadzenie działalności profilaktycznej
(alkoholizm, przemoc) w szkołach z terenu
gminy (programy, spektakle, kampanie),
d) prowadzenie działalności profilaktycznej
w zakresie zapobiegania patologiom społecznym, a zwłaszcza narkomanii.
e) zapobieganie występowania przemocy w
rodzinie,
f) promowanie zdrowego trybu Ŝycia, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i
młodzieŜy,
g) wspieranie
działalności
sportoworekreacyjnej oraz profilaktycznej dla
dzieci i młodzieŜy (konkursy, festyny,
turnieje, obozy sportowe, zakup artykułów spoŜywczych, napojów chłodzących
oraz soków odŜywczych, wyjazdy związane z zawodami),
h) dofinansowanie
zajęć
sportoworekreacyjnych dla dzieci i młodzieŜy,
i) wspieranie i finansowanie lokalnej imprezy z okazji Dnia Dziecka,
j) współpraca z policją, GOPS, SPZOZ,
szkołami, Radą Gminy w zakresie niezbędnym do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
k) finansowanie kolonii zimowych i letnich
oraz wyjazdów połączonych z progra-
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mami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieŜy pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych,
l) wszechstronne kształcenie w dziedzinie
profilaktyki członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych, policjantów,
m) upowszechnienie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu problematyki uzaleŜnień,
n) edukacja rodziców w dziedzinie profilaktyki uzaleŜnień.
5. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i
cofania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia na
miejscu i poza miejscem sprzedaŜy, kontrola
przestrzegania zasad obrotu tymi napojami:
a) prowadzenie kampanii informacyjnej
wśród sprzedawców oraz promowanie
właściwych postaw obywatelskich piętnujących sprzedaŜ dzieciom i młodzieŜy
napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
b) wydawanie opinii w przedmiocie zasadności wydania zezwolenia na sprzedaŜ
napojów alkoholowych,
c) postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych prowadzi się z uwzględnieniem
warunków zawartych w uchwale Rady
Gminy w Szydłowie w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaŜy napojów alkoholowych przeznaczonych do
spoŜycia na miejscu lub poza miejscem
sprzedaŜy oraz kontroli przestrzegania
zasad obrotu tymi napojami oraz ustawę
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
d) prowadzenie szkoleń dla właścicieli
punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych,
e) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia
na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz
pokrywanie kosztów za paliwo zuŜyte
podczas przejazdu do/z podmiotu gospodarczego prowadzącego sprzedaŜ i
podawanie napojów alkoholowych:
- kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaŜ
i podawanie napojów alkoholowych
przeznaczonych do spoŜycia na miejscu i poza miejscem sprzedaŜy,
- kontrolę prowadzi zespół kontrolny w
skład którego wchodzą: pracownik
policji, GOPS oraz przedstawiciel
GKRPA,
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-

-

-

zakres kontroli:
- zgodność prowadzonej sprzedaŜy
napojów alkoholowych z aktualnie waŜnych zezwoleniem,
- przestrzeganie warunków ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- przestrzeganie porządku publicznego wokół miejsc sprzedaŜy napojów alkoholowych,
czynności kontrolnych dokonuje się
w obecności kontrolowanego, osoby
zastępującej kontrolowanego lub
przez niego zatrudnionej,
podmiot kontrolowany obowiązany
jest zapewnić warunki niezbędne do
przeprowadzenia kontroli,
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-

z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami przekazuje się do organu wydającego decyzję.
6. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, akcji, innych organizacji pozarządowych i osób fizycznych słuŜących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
a) wsparcie edukacyjne i materialne podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
b) finansowanie kosztów bieŜących wynikających z funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego (umowa - zlecenie),
c) wsparcie finansowe funkcjonowania
świetlicy profilaktyczno-środowiskowej
w Szydłowie,
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych.

V. Zasady finansowania programu
1. Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej jest dokonywane z opłat
pobieranych za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaŜ napojów alkoholowych.
2. Dokumentem prawnym tworzącym podstawy do prowadzenia i finansowania działań

związanych z profilaktyką alkoholową i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

VI. Szczegółowe cele i zadania stanowi prelminarz wydatków na 2009 rok, który jest załącznikiem
do niniejszego programu.
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i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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1466
UCHWAŁA Nr XXXII/158/2009
RADY GMINY SZYDŁÓW
z dnia 17 lutego 2009r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1056, Nr 116, poz.
1203, z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz.
1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327,
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z
dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006r. Nr 66,
poz. 469, Nr 120, poz. 826, z 2007r. Nr 7, poz. 48,
Nr 82, poz. 558) Rada Gminy Szydłów uchwala,
co następuje:

§ 1. Uchwala się dla Gminy Szydłów na
rok 2009 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w brzmieniu załącznika do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Baron
Załącznik do uchwały Nr XXXII/158/2009
Rady Gminy Szydłów
z dnia 17 lutego 2009r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
I. Wstęp:
Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłoŜu przeobraŜeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym
świecie i staje się powaŜnym problemem społecznym. Narkomania powstaje na skutek zanikania tradycyjnych więzi społecznych, zwłaszcza
rodzinnych oraz osłabienia funkcji wychowawczej rodziny. Jest niepokojącym przejawem
trudności dojrzewania psychospołecznego, a
zwłaszcza emocjonalnego młodych ludzi. ZaŜywanie narkotyków wywołuje wiele róŜnych problemów rodzinnych, prawnych a takŜe zdrowotnych. Jednym z nich jest wystąpienie tzw. ze-

społu uzaleŜnienia a takŜe ostrych i przewlekłych
chorób, w tym zakaŜenia wirusem HIV. Narkomania jest przyczyną tragedii wielu młodych
ludzi i ich rodzin. Stanowi powaŜne zagroŜenie
dla zdrowia społeczeństwa.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485)
wprowadziła konieczność przeznaczenia części
środków pochodzących z opłat za zezwolenia na
sprzedaŜ napojów alkoholowych na zadania
związane z przeciwdziałaniem narkomanii. Zadania te naleŜą do zadań własnych Gminy.

II. Zadania własne Gminy
W Gminie przeciwdziałanie narkomanii określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii obejmuje:
1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych i osób zagroŜonych uzaleŜnieniem, jeśli
zajdzie taka potrzeba.
2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i

prawnej, m.in. w Punkcie Konsultacyjnym działającym w „Synagodze” w Szydłowie.
3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie zająć sportoworekreacyjnych dla uczniów, takŜe działań na
rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w
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pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
4) Wspomaganie działań instytucji, organizacji
pozarządowych i osób fizycznych, słuŜących
rozwiązywaniu problemów narkomanii.
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5) Pomoc społeczną osobom uzaleŜnionym
dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy
socjalnej i kontraktu socjalnego.

III. Cele Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
W roku 2009 w zadaniach własnych Gminy Szydłów najwaŜniejsza jest realizacja punktu 3 tj. szeroko rozumiana Profilaktyka.
Ogólnym celem jest: zahamowanie popytu na narkotyki zmierzające do jego likwidacji
Wydaje się, Ŝe na obecnym etapie rozwoju
zjawiska zahamowanie popytu na narkotyki jest
celem, który przy uruchomieniu spójnej strategii
profilaktycznej jest moŜliwy do osiągnięcia poprzez realizację pięciu celów szczegółowych.
Cel 1. Zwiększenie zaangaŜowania społeczności
lokalnej w zapobieganie uŜywania środków psychoaktywnych.
Cel 2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z uŜywa-

niem środków psychoaktywnych i moŜliwości
zapobiegania zjawisku.
Cel 3. Pogłębianie wiedzy na temat psychospołecznych uwarunkowań narkomanii oraz skutecznych strategii profilaktycznych.
Cel 4. Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów działań profilaktycznych.
Cel 5. Zwiększenie liczby i zróŜnicowania dostępnych programów profilaktycznych uwzględniających problematykę zapobiegania narkomanii.

IV. Profilaktyka Przeciwdziałania Narkomanii a Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Profilaktyka przeciwdziałania narkomanii
w zdecydowanej większości pokrywa się z profilaktyką uwzględnioną w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Z tego wniosek, Ŝe dobra realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych to równieŜ realizacja
Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Działanie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Punktu Konsultacyj-

nego, Świetlic Środowiskowych, współpraca z
instytucjami, zakładami pracy, stowarzyszeniami, szkołami, Policją, Parafiami Rzymskokatolickimi, Gminnym Klubem Sportowym w Szydłowie, przychodniami zdrowia zawarta w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych spowoduje równieŜ
realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

V. Preliminarz wydatków w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2009
stanowi załącznik do niniejszego programu
Załącznik do Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r.

Preliminarz wydatków
w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.

Lp.
1.

Nazwa zadania do wykonania
Przeciwdziałanie narkomanii

Cel zadania
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla
dzieci, młodzieŜy i rodziców
Razem:

Planowane
wydatki w zł
1.500,00
1.500,00
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1467
UCHWAŁA Nr XXIII/131/2009
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Wilczyce na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 138, 184 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Wilczyce
postanawia:
§ 1. W uchwale Nr XXII/125/2008 Rady
Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Wilczyce na
2009 rok, w § 2, ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:
„2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem nr 3 i limity
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w
latach 2009-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości
600 000 zł,
a) wydatki majątkowe w wysokości 600 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a”
§ 2. W uchwale Nr XXII/125/2008 Rady
Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Wilczyce na
2009 rok, § 11 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„przekazania kierownikom jednostek budŜetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w
planie wydatków”
§ 3.1. Zmniejsza się plan dochodów budŜetu Gminy w dziale 758 RóŜne rozliczenia,
rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
§ 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa o
kwotę
68 692 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów budŜetu
Gminy w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa, § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę
19 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budŜetu
Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych, o kwotę
68 711 zł
§ 4.1. Zmniejsza się plan wydatków budŜetu Gminy w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała
działalność, § 2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę
13 000 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budŜetu
Gminy w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, rozdziale 92116 Biblioteki, § 2480
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę
13 000 zł
§ 5.1. Zmniejsza się plan wydatków budŜetu Gminy w dziale 750 Administracja publiczna,
rozdziale 75023 Urzędy gmin, § 6050 Wydatki
inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę
25 000 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków budŜetu
Gminy w dziale 750 Administracja publiczna,
rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego, § 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 5 000 zł § 4300 Zakup usług
pozostałych o kwotę
10 000 zł
3. Zwiększa się plan wydatków budŜetu
Gminy w dziale 750 Administracja publiczna,
rozdziale 75023 Urzędy gmin, § 6630 Dotacje
celowe przekazane do samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień między (umów) między jednostkami samorządy terytorialnego o
kwotę
40 000 zł
§ 6.1. Zmniejsza się plan dochodów budŜetu Gminy w dziale 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 Centra
kultury i sztuki, § 6298 Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę
500 000 zł
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2. Zmniejsza się plan wydatków budŜetu
Gminy w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 Centra kultury
i sztuki, § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych o kwotę
500 000 zł
§ 7. W uchwale Nr Nr XXII/125/2008 Rady
Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Wilczyce na
2009 rok:
1) Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne roczne
w 2009r.” otrzymuje brzmienie określone w
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Po załączniku Nr 3 dodaje się załącznik Nr 3a
„Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2009-2010” w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Załącznik Nr 4 i 4a otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej
uchwały.
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4) Załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.”
otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 5 do niniejszej uchwały.
5) Załącznik Nr 10 „Dotacje podmiotowe na
2009 rok” otrzymuje brzmienie określone w
załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
6) Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2009r.”
otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: L. Sałata
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Załączniki do uchwały Nr XXIII/131/2009
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 26 lutego 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 3
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Załącznik Nr 4

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 166
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Załącznik Nr 5

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 166
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Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7
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1468
UCHWAŁA Nr XXIII/135/2009
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 26 lutego 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia
ich przebiegu
Na podstawie art. 7 ust. pkt 2 oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), po
uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu
w Sandomierzu wyraŜonej Uchwałą Nr 209
z dnia 31 grudnia 2007r. Rada Gminy Wilczyce
uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale nr XIV/85/2008 Rady Gminy
Wilczyce z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz
ustalenia ich przebiegu załącznik, nr 1 otrzymuje
brzmienie określone w załączniku do niniejszej
Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: L. Sałata
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/135/2009
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 26 lutego 2009r.
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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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