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1553
UCHWAŁA Nr XXXIV/791/2009
RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH
z dnia 19 marca 2009r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kielce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,

z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457,
z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) art. 4 ust. 1, 2 i 3
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008, z 2006r. Nr 144, poz. 1042 i z 2008r.
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Nr 223, poz. 1464), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kielcach, Rada Miejska w Kielcach uchwala

Poz. 1553

Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Kielce, zwany dalej regulaminem,
w następującej treści:

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Kielc.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
§ 2.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów w oparciu o system dwupojemnikowy z podziałem na zmieszane odpady
komunalne i zmieszane odpady opakowaniowe.
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki odpowiadające ogólnym warunkom określonym w niniejszym Regulaminie lub worki do tego przeznaczone, odpowiednio oznakowane.
3. Pojemniki lub worki do selektywnej
zbiórki odpadów udostępniają na podstawie
umowy, właścicielom nieruchomości, przedsiębiorcy posiadający zezwolenie w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
4. Właściciel nieruchomości, na terenie
której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają
odpady roślinne, zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odbierającego odpady. Z obowiązku zwolnione są osoby fizyczne dokonujące kompostowania odpadów roślinnych we własnym zakresie i
na własne potrzeby, w sposób nie powodujący
uciąŜliwości dla otoczenia.
5. Odpady wielkogabarytowe zbiera się z
terenu nieruchomości, w wyznaczonym miejscu
słuŜącym do zbierania odpadów komunalnych,
w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i umoŜliwiający
łatwy dostęp przedsiębiorcy odbierającemu odpady.

tenerach wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady, w wyznaczonym miejscu na
terenie nieruchomości słuŜącym do zbierania
odpadów komunalnych.
7. Gmina Miejska Kielce stwarza moŜliwość selektywnego zbierania szkła, tworzyw
sztucznych i metali w ogólnodostępnych pojemnikach do selektywnej zbiórki surowców wtórnych o następujących kolorach:
1) zielony - na szkło kolorowe,
2) biały - na szkło bezbarwne,
3) Ŝółty - na tworzywa sztuczne i metale.
§ 3.1. Usuwanie błota, śniegu i lodu z części nieruchomości słuŜących do uŜytku publicznego powinno odbywać się niezwłocznie po ich
wystąpieniu natomiast innych zanieczyszczeń
systematycznie w miarę potrzeb.
2. Błoto, śnieg i lód naleŜy pryzmować na
chodniku przy krawędzi jezdni, z zachowaniem
odstępu minimum 1 m od pnia drzewa, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów.
§ 4.1. Mycie pojazdów samochodowych
poza myjniami moŜna przeprowadzić pod warunkiem, Ŝe ścieki po przejściu przez osadnik lub
separator oleju odprowadzane są do kanalizacji
lub zbiorników bezodpływowych.
2. Naprawy pojazdów poza warsztatami
samochodowymi mogą być przeprowadzone w
obrębie nieruchomości, jeŜeli nie spowodują
zanieczyszczenia wód i gleb oraz uciąŜliwości dla
sąsiadów.

6. Odpady z remontów, prowadzonych we
własnym zakresie, zbiera się w workach lub konRozdział III
Rodzaje i minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych
oraz wymagania dotyczące ich rozmieszczenia i utrzymania
§ 5.1. Dopuszcza się stosowanie następujących urządzeń przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych, zwanych dalej „pojemnikami”:

1) pojemniki szczelne, z zamykanymi otworami
wsypowymi,
2) kontenery szczelne, z zamykanymi otworami
wsypowymi,
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3) pojemniki przeznaczone do selektywnej
zbiórki odpadów opakowaniowych wyposaŜone w denny system opróŜniania,
4) worki oznakowane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady,
5) kontenery na odpady budowlane.
2. KaŜda nieruchomość winna być wyposaŜona w dostateczną ilość pojemników o minimalnej pojemności 110 dm3, słuŜących do
zbierania odpadów komunalnych.
3. Zmieszane odpady komunalne mogą
być gromadzone jedynie w szczelnych kontenerach lub pojemnikach z zamykanymi otworami
wsypowymi. W przypadku braku moŜliwości
dojazdu do posesji samochodów specjalistycznych do transportu odpadów komunalnych (np.
wąska, stroma droga, ograniczenie tonaŜu, duŜe
natęŜenie ruchu pojazdów mechanicznych) dopuszczalne jest uŜywanie worków o pojemności
110 dm3.
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4. Pojemniki ustawiane w pasach drogowych ulic, parkach, skwerach i innych terenach
uŜytku publicznego mogą mieć pojemność od
25 do 60 l.
5. Oznakowanie pojemników powinno być
trwałe i zawierać:
1) nazwę, adres i telefon przedsiębiorcy odbierającego odpady,
2) rodzaj odpadów, do zbierania których są
przeznaczone.
6. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna
zapewnić nieprzepełnianie (nieprzeciąŜanie) pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku
wokół pojemników.
7. Średnie wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych wytwarzanych przez jedną
osobę w ciągu roku oraz cięŜary objętościowe
dla róŜnych typów zabudowy określa tabela Nr 1,
a obiektów tabela Nr 2.

Tabela Nr 1.

Lp.
1.
2.
3.
4.

Typ zabudowy
zabudowa wielorodzinna
zabudowa wielorodzinna w śródmieściu
zabudowa jednorodzinna miejska
zabudowa jednorodzinna zagrodowa

Wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz
cięŜar objętościowy i masowy odpadów
Objętościowy
Masowy
Masowy
m3/mieszk.
kg/mieszk.
kg/m3
2,00
228
114
5,25
632,4
120,5
1,64
266,6
162,1
0,55
93,3
170,7

Tabela Nr 2.

Lp

Charakter obiektów

1.

lokale handlowe na kaŜde 10 m2 powierzchni całkowitej
dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu
do pomieszczeń biurowych i socjalnych, na kaŜdych 10 pracowników
lokale gastronomiczne (na jedno miejsce konsumpcyjne)
pomieszczenia socjalne i biurowe zakładów rzemieślniczych, przemysłowych i usługowych, na kaŜdego zatrudnionego
Ŝłobki, przedszkola, na jedną osobę (dziecko, personel)
szkoły róŜnego typu, średnio na jedną osobę (uczeń, student, personel)
przychodnie lekarskie (na jednego pacjenta)
hotele na jedno miejsce noclegowe

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel
nieruchomości zgłasza ten fakt przedsiębiorcy
świadczącemu usługi w zakresie odbierania odpadów, w celu ustalenia warunków ich odbioru.
9. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być przygotowane zgodnie z
przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Objętościowe wskaźniki
nagromadzenia
tygodniowo
rocznie
w dm3
w m3
50
2,6
120

6,24

20

1,0

12

0,6

3
3
3
20

0,2
0,2
0,2
1,2

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r.,
poz. 690 z późn. zm.).
10. Pojemniki naleŜy ustawić w granicy
nieruchomości, na twardej, równej powierzchni
zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota
i innych zanieczyszczeń, w sposób nie powodujący uciąŜliwości i utrudnień dla mieszkańców
nieruchomości lub osób trzecich.
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11. Właściciel nieruchomości zapewnia
przedsiębiorcy w uzgodnionym terminie swobodny dostęp do pojemników.
12. Właściciel nieruchomości i przedsiębiorca przystępujący do selektywnego zbierania
odpadów zobowiązany jest do przestrzegania
wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października
2005r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U.
Nr 219 z 2005r., poz. 1858).
§ 6.1. Kosze na odpady, ustawiane przy
drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach uŜytku publiczne-
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go, powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
a) powinny być rozmieszczone w sposób
umoŜliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich dla wszystkich uŜytkowników
w/w terenów,
b) powinny być ustawione w miejscach nie
powodujących zagroŜenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz umoŜliwiających ich
opróŜnianie przez przedsiębiorcę,
c) powinny być rozmieszczone w odpowiedniej
ilości, szczególnie w miejscach o duŜym natęŜeniu ruchu pieszych i przebywania znacznej ilości osób,
d) powinny być estetyczne i zabezpieczone
przed wysypywaniem się zgromadzonych w
nich odpadów.

Rozdział IV
Częstotliwość i zasady usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
§ 7.1. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z urządzeń słuŜących do ich gromadzenia musi odbywać się w sposób systematyczny, zapobiegający przepełnianiu pojemników oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu
przyległego, jednakŜe nie rzadziej niŜ:
1) 1 raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych,
2) 1 raz na tydzień z budynków wielorodzinnych w zabudowie zwartej,
3) 2 razy w tygodniu z budynków wielorodzinnych w zabudowie wielopiętrowej.
2. Odbiór zmieszanych odpadów opakowaniowych odbywać się winien w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niŜ:
1) 1 raz na miesiąc z budynków jednorodzinnych,
2) 1 raz 2 tygodnie z budynków wielorodzinnych w zabudowie zwartej,
3) 1 raz w tygodniu z budynków wielorodzinnych w zabudowie wielopiętrowej.

1) w obszarze śródmieścia z częstotliwością nie
mniejszą niŜ 4 razy w tygodniu w tym w sobotę,
2) na przystankach komunikacji miejskiej z częstotliwością nie mniejszą niŜ 2 razy w tygodniu.
4. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości
ciekłe powinny być opróŜniane z częstotliwością
zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika bezodpływowego.
5. Ilość wytworzonych nieczystości ciekłych dla nieruchomości wylicza się wg zasad
określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
określenia przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz. U.
Nr 8 z 2002r., poz. 70).
6. Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do uporządkowania
terenu, na którym odbywała się impreza, niezwłocznie, po zakończeniu imprezy.

3. Usuwanie odpadów komunalnych naleŜy wykonywać z koszy ustawionych:
Rozdział V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania
na składowisku odpadów
§ 8.1. Maksymalne poziomy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów wynoszą odpowiednio:
1) do 31 grudnia 2010 roku - nie więcej niŜ 75 %
całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji w stosunku do

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku, co stanowi 115 kg/osobę/rok w roku 2010;
2) w latach 2011-2013r. - nie więcej niŜ 50 %
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych
odpadów wytworzonych w 1995 roku, co stanowi 76 kg/osobę/rok w roku 2013;
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3) w latach 2014-2020r. - nie więcej niŜ 35 % całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych
odpadów wytworzonych w 1995 roku. co stanowi 69 kg/osobę/rok w roku 2020.
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2. Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy
odbierający odpady.

Rozdział VI
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami.
§ 9.1. Selektywnie zebrane odpady, w tym
zmieszane odpady opakowaniowe winny być
poddane odzyskowi.
2. Niesegregowane odpady komunalne zebrane z terenu miasta Kielce, naleŜy składować na
składowisku odpadów komunalnych w Promniku.
3. Selektywnie zebrane komunalne odpady niebezpieczne, naleŜy przekazać do uprawnionego przedsiębiorcy celem ich odzysku lub
unieszkodliwienia lub dostarczyć do Gminnych
Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, a
przeterminowane leki moŜna przekazać do aptek
uczestniczących w ich zbiórce.

§ 10. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązany
jest do wprowadzenia systemu dwupojemnikowego, o którym mowa w § 2 ust. 1:
- do 31 grudnia 2009r. u 25 % wytwórców odpadów, z którymi posiada podpisaną umowę,
- do 31 grudnia 2010r. u 50 % wytwórców odpadów, z którymi posiada podpisaną umowę,
- do 31 grudnia 2011r. u 75 % wytwórców odpadów, z którymi posiada podpisaną umowę,
- do 31 grudnia 2012r. u 100 % wytwórców odpadów, z którymi posiada podpisaną umowę.

Rozdział VII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagroŜeniem lub
uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego uŜytku
§ 11.1. Utrzymujący zwierzęta domowe
zobowiązani są do zachowania środków ostroŜności zapewniających ochronę zdrowia i Ŝycia
ludzi oraz zwierząt, a takŜe dołoŜenia starań, aby
zwierzęta te nie były uciąŜliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej
opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich
bez dozoru.
§ 12. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
1) prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto psu
rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie wykazu ras psów uznawanych za
agresywne (Dz. U. Nr 77 z 2003r., poz. 687)
lub zagraŜającemu otoczeniu, do nałoŜenia
kagańca; w miejscach mało uczęszczanych
dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy,
pod warunkiem, Ŝe pies ma nałoŜony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,
2) nie wprowadzania zwierząt na teren placów
zabaw i piaskownic dla dzieci, a takŜe na ką-

pieliska, boiska szkolne oraz tereny zielone i
sportowe połoŜone na obszarze posesji będących w zarządzie szkół, przedszkoli i Ŝłobków,
3) nie wprowadzania zwierząt do budynków
uŜyteczności publicznej i obsługi ludności, w
szczególności do urzędów, zakładów opieki
zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej; zakaz nie dotyczy psów przewodników,
4) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed
wydostaniem się z niej zwierzęcia,
5) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta; obowiązek
nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników, osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub narządu
ruchu stopnia znacznego.
§ 13. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne, w
szczególności gady, płazy, ptaki, w lokalach
mieszkalnych lub uŜytkowych, zobowiązani są
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia, w którym są przechowywane.
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Rozdział VIII
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich
§ 14.1. Posiadacz zwierząt gospodarskich
zobowiązany jest do usuwania powstałych podczas prowadzenia chowu lub hodowli, nieczystości w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
2. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych,
pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych
na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.
3. Właściciel lub uŜytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych po zwierzętach.
§ 15.1. Chów zwierząt gospodarskich powinien być usytuowany i prowadzony:
1) w sposób nie powodujący zagroŜenia dla
Ŝycia lub zdrowia ludzi,
2) w sposób nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi i nie powodujących konfliktów
międzyludzkich,
3) w sposób nie powodujący zanieczyszczania
powietrza, gleby i wody.
2. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich
muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób
uniemoŜliwiający przedostanie się tych zwierząt
na zewnątrz obiektów.
3. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu i bezpośrednie jego otoczenie powinny być utrzymane w naleŜytej czystości i porządku.

4. Ścieki z ww pomieszczeń powinny być
odprowadzane za pomocą urządzeń wybudowanych i usytuowanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
5. Ścieki nie mogą zanieczyszczać wody
lub gleby oraz nie mogą powodować wilgoci
ścian budynków i ich fundamentów.
§ 16.1. Zakazuje się chowu zwierząt gospodarskich:
1) wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do
tego celu.
2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy wielorodzinnej i w śródmieściu.
3. Zakazuje się wypasu zwierząt gospodarskich na terenach zieleni miejskiej.
§ 17. Dopuszcza się chów zwierząt gospodarskich:
1) na terenach pracowniczych ogrodów działkowych,
2) przebywających w zakładach weterynaryjnych, zwierzyńcach, schroniskach dla zwierząt, oraz stanowiących własność cyrków lub
klubów sportowych,
3) pozostających we władaniu jednostek lub
instytucji wojskowych, organów policji,
słuŜb porządkowych i ratowniczych,
4) utrzymywanych w instytucjach, pracowniach
i laboratoriach dla celów naukowych, doświadczalnych i serologicznych.

Rozdział IX
Zasady i sposób przeprowadzania deratyzacji
§ 18.1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty, w których stwierdzono występowanie
gryzoni lub insektów.
2. Deratyzację lub dezynsekcję na terenach
wiat śmietnikowych, zsypów i pomieszczeń zsypowych, korytarzy piwnicznych w budynkach
wielorodzinnych, węzłów cieplnych, przyłączy
wodociągowych, naleŜy przeprowadzać co najmniej jeden raz w roku, a planowo w drugiej
połowie października oraz na polecenie właściwych organów przy uŜyciu środków gryzoniobójczych dopuszczonych do obrotu handlowego
przez Ministra Zdrowia.
3. Zobowiązuje się administratorów składowisk odpadów, obiektów oczyszczalni ścieków

itp. do przeprowadzania deratyzacji na terenie
uŜytkowanej nieruchomości, co najmniej dwa
razy w roku oraz na polecenie właściwych organów.
4. Obowiązkiem właściciela nieruchomości
jest zapewnienie zbiórki padłych gryzoni wraz z
resztkami trucizn oraz ich unieszkodliwienie.
§ 19. W okresie przeprowadzania deratyzacji lub dezynsekcji naleŜy zachować szczególną ostroŜność w obrębie miejsc wyłoŜenia środków zwalczających gryzonie i insekty. Miejsca te
winny być oznakowane i oznaczone napisem
„Uwaga trucizna” lub o podobnej treści.
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Rozdział XI
Postanowienia końcowe
§ 20. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w
Kielcach Nr LVII/1059/2006 z dnia 19 stycznia
2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kielce, zmieniona Uchwałą Nr LVIII/1086/2006 z dnia 9 lutego
2006r.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się
Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w
dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Słoń

1554
UCHWAŁA Nr XXXIV/792/2009.
RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH
z dnia 19 marca 2009r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych
i opróŜnianie zbiorników bezodpływowych
Na podstawie art. 18 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806;
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r.
Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, poz. 1042)
uchwala się co następuje:

1) za odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych 100 zł za m3,
2) za odpady komunalne zbierane i odbierane
w sposób selektywny 90 zł za m3,
3) za opróŜnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych w wysokości
22 zł za m3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/325/2007
Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2007 roku w
sprawie określenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych i opróŜnianie
zbiorników bezodpływowych.

§ 1. Określa się następujące górne stawki
opłat (łącznie z podatkiem od towarów i usług
VAT) ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych wykonywanych przez przedsiębiorców
posiadających stosowne zezwolenia:

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Słoń

1555
UCHWAŁA Nr XXVI/143/09
RADY GMINY MICHAŁÓW
z dnia 12 marca 2009r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
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26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
Dz 2002r Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjmuje się plan finansowy dla
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2009
roku.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Mika
Załączniki do uchwały Nr XXVI/143/09
Rady Gminy w Michałowie
z dnia 12 marca 2009r.

Załącznik Nr 1
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez realizację określonych w nim celów wychodzi naprzeciw najbardziej istotnym problemom społeczności lokalnej w obszarze profilaktyki uzaleŜnień oraz dysfunkcji związanych z naduŜywaniem alkoholu.
Program jest kontynuacją, zadań realizowanych w gminie Michałów od kilku lat. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stanowi spis działań
będących jednocześnie zadaniami własnymi
gminy, w obszarze tych zadań społecznych, które będą realizowane w 2009 roku.
Zadania ujęte w gminnym programie są
inicjowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołana przez
Wójta Gminy Michałów oraz opierają się na wy-

tycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Niniejszy program w załoŜeniu ma za zadanie zwiększenie dostępności pomocy psychospołecznej i prawnej osobom dotkniętym alkoholizmem, prowadzenie działań informacyjnych
i edukacyjnych przede wszystkim dla dzieci i
młodzieŜy oraz szukanie alternatyw i wspomaganie działań osób i instytucji zajmujących się
rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
Realizacja programu profilaktyki powinna
wpłynąć na zmniejszenie indywidualnych zagroŜeń zdrowotnych i ekonomicznych wynikających
z naduŜywania alkoholu, na poprawę kondycji
fizycznej, psychicznej i moralnej dzieci i młodzieŜy oraz zwiększenie bezpieczeństwa w sferze
Ŝycia rodzinnego i publicznego.

Zadania Programu
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzaleŜnionych od alkoholu
1. Rozpatrywanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
wniosków dotyczących osób uzaleŜnionych
od alkoholu i ustalanie sposobu dalszego
postępowania.
2. Udzielanie informacji nt. moŜliwości leczenia
uzaleŜnienia, wstępne motywowanie do
podjęcia terapii, udzielanie informacji o grupach wsparcia i kierowanie na leczenie odwykowe.
3. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w rodzinach dysfunkcjonalnych w celu
wczesnego rozpoznania sygnałów wskazujących na rozwijanie się procesu uzaleŜnienia.
4. Finansowanie szkoleń: - dla osób pracujących z osobami uzaleŜnionymi, - dla osób

pracujących z dziećmi z rodzin - dla członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych - dla nauczycieli, - innych
osób zawodowych.
5. Współpraca w zakresie wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi - z
GOPS w Michałowie, z pracownikami słuŜby
zdrowia, ze szkołami - pedagog szkolny i
psycholog ze świetlicami środowiskowymi, z
Radą Pedagogiczną w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum, z Gminną Biblioteką Publiczną Grupą AA, Oddziałami Lecznictwa
Odwykowego w Morawicy w zakresie: informowania osób opuszczających Ośrodek o
szkodliwości i skutkach naduŜywania napojów alkoholowych, nakłaniania osób uzaleŜ-
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6. Zapewnienie pomocy edukacyjnej, psychoedukacyjnej i psychologicznej dla osób uzaleŜnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1. Współpraca ze Szkołami i GOPS oraz finansowanie zadań w zakresie organizowania
dodatkowej opieki, pomocy psychologicznopedagogicznej dla dzieci z rodzin, w których
występują problemy alkoholowe i przemoc
w rodzinie.
2. Finansowanie świetlic środowiskowych,
wiejskich i szkolnych: - uŜyczenie pomieszczeń i sprzętu doprowadzenia działalności
świetlic, - pokrywanie kosztów bieŜącego
utrzymania pomieszczeń, - finansowanie
bieŜących kosztów działalności świetlic związanych z organizowaniem zajęć i wypoczynku dla dzieci, (zatrudnienie pracowników,)
dofinansowanie posiłków dla dzieci, przeprowadzenie remontów i zakup materiałów
(stolarki okiennej i drzwiowej) w świetlicach
w Tomaszowie, Węchadłowie, Górach, Kołkowie i Sędowicach, Michałowie, zakup in-

3.

4.

5.

6.

stalacji pieca w świetlicy w Turze Górnym.
Zakup wyposaŜenia do świetlic.
Rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe osób uzaleŜnionych od alkoholu, przeprowadzanie rozmów z tymi osobami i ich
rodzinami. Kierowanie na badania do lekarza
biegłego w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu i ich finansowanie.
Udzielanie porad ofiarom przemocy domowej. Finansowanie kosztów związanych z
diagnozą i leczeniem osób uzaleŜnionych i
ich rodzin.
Współpraca z Policją, Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, z księŜmi, psychologiem
w zakresie profilaktyki uzaleŜnień i ochrony
przed przemocą w rodzinie.
Organizowanie spotkań towarzysko-terapeutycznych z osobami dotkniętymi przemocą
w rodzinie i sprawcami przemocy. WraŜanie
procedury „Niebieskich Kart”

III. 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 takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych
1. Realizacja programów profilaktycznych w
szkołach - alkoholizm i narkomania - problemy z nich wynikające - dla uczniów, dla
rodziców.
2. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów szkół oraz
członków Komisji. Zakup programu ewidencji Zezwoleń Alkoholowych i działalności gospodarczej.
3. Prenumerata czasopism, zakup materiałów
edukacyjnych i ulotek pomocnych przy realizowaniu niniejszego programu.
4. Organizacja wyjazdów na spektakle teatralne
- rozrywkowe o treściach związanych z profilaktyką uzaleŜnień dla dzieci i młodzieŜy. Organizowanie spektakli teatralnych w salach
na terenie Gminy. Realizacja działań wczesnej profilaktyki w szkołach i środowisku zagospodarowanie wolnego czasu, poprzez
organizowanie konkursów /z nagrodami/ o
tematyce związanej z uzaleŜnieniami i profilaktyką uzaleŜnień. Ekspozycja prac.
5. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieŜy i dofinansowanie działań związanych z turystyką i sportem jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu i zapo-

biegających powstawaniu patologii społecznej. Współpraca z klubami sportowymi. Organizowanie lokalnych imprez edukacyjnych,
kulturalnych i rozrywkowych dla dzieci i
młodzieŜy, poprzedzone kampaniami profilaktyczno-edukacyjnymi na tematy związane
z profilaktyką problemów alkoholowych,
narkomanią i przemocą w rodzinie. Promowanie zdrowego stylu Ŝycia dzieci i młodzieŜy poprzez organizowanie i finansowanie
obozów i kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych i zagroŜonych patologią oraz
wspieranie finansowe miejsc do uprawiania
sportu propagowanie Ŝycia w trzeźwości.
Organizowanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną spotkań autorskich z pisarzami poruszającymi tematy uzaleŜnień, zakup i udostępnianie wydawnictw związanych z profilaktyką uzaleŜnień. Organizowanie i finansowanie wyjazdów dzieci i młodzieŜy na basen do Pływalni Miejskiej w Pińczowie i na
imprezy kulturalne.
6. Organizowanie zajęć profilaktycznych. Współpraca ze szkołami w zakresie działalności
wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieŜy zagroŜonych uzaleŜnieniem.
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kuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
1. Współpraca z pracownikami socjalnymi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mająca na celu wyłonienie osób uzaleŜnionych i
współ-uzaleŜnionych oraz udzielenie pomocy.
2. Udział w finansowaniu i wspomaganie działalności instytucji słuŜących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych Oddziałów Lecz-

nictwa Odwykowego w Morawicy, Grupy AA
(finansowanie bieŜącej działalności), innych na podstawie umów, porozumień.
3. Wspieranie i współfinansowanie działań
stowarzyszeń i instytucji współdziałających
w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
/LZS/

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy
o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarŜyciela publicznego
1. Przeprowadzanie odpowiednich czynności
wyjaśniających, zmierzających do ustalenia
osób dopuszczających się naruszenia przepisów zabraniających reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zabraniających
sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, Ŝe znajdują się w stanie nietrzeźwości,
osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw.

2. Przeprowadzanie odpowiedniego postępowania pozwalającego na zgromadzenie materiałów niezbędnych do występowania przed
sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego
w sprawach związanych z naruszeniem przepisów określonych w art. 13' i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów
Integracji Społecznej
Prowadzenie działań związanych z integracją
społeczną osób uzaleŜnionych od alkoholu oraz
wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez or-

ganizowanie i finansowanie Centrów Integracji
Społecznej.

VII. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Michałowie.
Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Gminnej Ko-

misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w wysokości 80 zł.
Załącznik Nr 2

Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2009 rok
Lp.
I

Zadanie

Sposób realizacji

Zwiększenie dostępności pomocy 1. Rozpatrywanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania
terapeutycznej dla osób uzaleŜProblemów Alkoholowych wniosków dotyczących osób
nionych od alkoholu.
uzaleŜnionych od alkoholu i ustalanie sposobu dalszego
postępowania.
2. Udzielanie informacji nt. moŜliwości leczenia uzaleŜnienia, wstępne motywowanie do podjęcia terapii, udzielanie informacji o grupach wsparcia i kierowanie na leczenie odwykowe.
3. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w rodzinach dysfunkcjonalnych w celu wczesnego rozpoznania
sygnałów wskazujących na rozwijanie się procesu uzaleŜnienia.

Plan
w złotych

Realizatorzy
Pełnomocnik
d.s realizacji
programu
GKRPA

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 181

II

III

Udzielanie rodzinom, w których
występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

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 takŜe
działań na rzecz doŜywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych
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4. Finansowanie szkoleń: - dla osób pracujących z osobami uzaleŜnionymi, - dla osób pracujących z dziećmi z
rodzin-dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych - dla nauczycieli - innych
osób zawodowych.
5. Współpraca w zakresie wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi - z GOPS w Michałowie, z
pracownikami słuŜby zdrowia, ze szkołami - pedagog
szkolny i psycholog, ze świetlicami środowiskowymi, z
Radą Pedagogiczną w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum, z Gminną Biblioteką Publiczną Grupą AA, Oddziałami Lecznictwa Odwykowego w Morawicy w zakresie: informowania osób opuszczających Ośrodek o
szkodliwości i skutkach naduŜywania napojów alkoholowych, nakłaniania osób uzaleŜnionych od alkoholu do
podjęcia decyzji o poddaniu się leczeniu odwykowemu..
6. Zapewnienie pomocy edukacyjnej, psychoedukacyjnej i
psychologicznej dla osób uzaleŜnionych od alkoholu i
członków ich rodzin.
1. Współpraca ze Szkołami i GOPS oraz finansowanie
zadań w zakresie organizowania dodatkowej opieki,
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z rodzin,
w których występują problemy alkoholowe i przemoc w
rodzinie.
2. Finansowanie świetlic środowiskowych, wiejskich i
szkolnych: - uŜyczenie pomieszczeń i sprzętu do prowadzenia działalności świetlic, - pokrywanie kosztów bieŜącego utrzymania pomieszczeń, - finansowanie bieŜących kosztów działalności świetlic związanych z organizowaniem zajęć i wypoczynku dla dzieci, (zatrudnienie
pracowników), dofinansowanie posiłków dla dzieci.
Przeprowadzenie remontów i zakup materiałów /stolarki
okiennej i drzwiowej/ do remontu w świetlicach w Tomaszowie, Węchadłowie, Górach, Sędowicach, Kołkowie, Michałowie, zakup instalacji pieca w świetlicy w
Turze Górnym. Zakup wyposaŜenia do świetlic.
3. Rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe osób
uzaleŜnionych od alkoholu, przeprowadzanie rozmów z
tymi osobami i ich rodzinami. Kierowanie na badania
do lekarza biegłego w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu i ich finansowanie.
4. Udzielanie porad ofiarom przemocy domowej. Finansowanie kosztów związanych z diagnozą i leczeniem
osób uzaleŜnionych i ich rodzin.
5. Współpraca z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, z księŜmi, psychologiem w zakresie profilaktyki uzaleŜnień i ochrony przed przemocą w rodzinie.
6. Organizowanie spotkań towarzysko-terapeutycznych z
osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i sprawcami
przemocy. WdraŜanie procedury „Niebieskich kart”
1. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach alkoholizm i narkomania - problemy z nich wynikające dla uczniów, dla rodziców.
2. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów szkół oraz członków Komisji.
3. Prenumerata czasopism, zakup materiałów edukacyjnych i ulotek pomocnych przy realizowaniu niniejszego
programu.
4. Organizacja wyjazdów na spektakle teatralne - rozrywkowe o treściach związanych z profilaktyką uzaleŜnień
dla dzieci i młodzieŜy. Organizacja spektakli teatralnych
w salach na terenie Gminy. Realizacja działań wczesnej
profilaktyki w szkołach i środowisku - zagospodarowanie wolnego czasu, poprzez: organizowanie konkursów
/z nagrodami/ o tematyce związanej z uzaleŜnieniami i
profilaktyką uzaleŜnień.. Ekspozycja prac.

Poz. 1556

2 000
GOPS,
GKRPA,
SZOZ
Pełnomocnik
d.s realizacji
19 700 programu

1 200

200

500
Placówki
oświatowe,
specjaliści
mający
100
odpowiednie
100 kwalifikacje,
GKRPA
Pełnomocnik
1 200 d.s realizacji
programu

Dziennik Urzędowy
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IV

Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.

V

Podejmowanie interwencji w
związku z naruszeniem przepisów określonych w art 13' i 15
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie
przed sądem w charakterze
oskarŜyciela publicznego.

VI

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i
finansowanie Centrów Integracji Społecznej

VII
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5. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy i
dofinansowanie działań związanych z turystyką i sportem jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu
i zapobiegających powstawaniu patologii społecznej.
Współpraca z klubami sportowymi. Organizowanie lokalnych imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieŜy, poprzedzone kampaniami
profilaktyczno-edukacyjnymi na tematy związane z profilaktyką problemów alkoholowych, narkomanią i przemocą w rodzinie. - Promowanie zdrowego stylu Ŝycia
dzieci i młodzieŜy poprzez organizowanie i finansowanie
obozów i kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych i zagroŜonych patologią oraz wspieranie finansowe miejsc
do uprawiania sportu propagowanie Ŝycia w trzeźwości.
Organizowanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną spotkań autorskich z pisarzami poruszającymi tematy uzaleŜnień, zakup i udostępnianie wydawnictw związanych
z profilaktyką uzaleŜnień. Organizowanie i finansowanie
wyjazdu dzieci i młodzieŜy na basen do Pływalni Miejskiej w Pińczowie i na. imprezy kulturalne
6 Organizowanie zajęć profilaktycznych pozalekcyjnych
zajęć edukacyjnych, sportowych. Współpraca ze szkołami w zakresie działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieŜy zagroŜonych uzaleŜnieniem..
7. Finansowanie doŜywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
1. Współpraca z pracownikami socjalnymi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej mająca na celu wyłonienie
osób uzaleŜnionych i współ-uzaleŜnionych oraz udzielenie pomocy.
2. Wspomaganie działalności instytucji słuŜących rozwiązywaniu problemów alkoholowych: Policji, Oddzialów
Lecznictwa Odwykowego w Morawscy; Grupy AA i innych - na podstawie umów, porozumień
3. Wspieranie i współfinansowanie działań stowarzyszeń i
instytucji współdziałających w rozwiązywaniu problemów alkoholowych /LZS/
1. Przeprowadzanie odpowiednich czynności wyjaśniających, zmierzających do ustalenia osób dopuszczających
się naruszenia przepisów zabraniających reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zabraniających sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych osobom, których
zachowanie wskazuje, Ŝe znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw.
2. Przeprowadzanie odpowiedniego postępowania pozwalającego na zgromadzenie materiałów niezbędnych do
występowania przed sądem w charakterze oskarŜyciela
publicznego w sprawach związanych z naruszeniem
przepisów określonych w art. 13' i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
1. Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną
osób uzaleŜnionych od alkoholu oraz wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.
Wynagrodzenie Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Razem

Poz. 1555
12 000

Pełnomocnik
d.s realizacji
programu
GOPS,
GKRPA

Pełnomocnik
d.s realizacji
programu
GKRPA
Policja

4 500
41500

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 181
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Poz. 1556

1556
UCHWAŁA Nr XXVI/144/09
RADY GMINY MICHAŁÓW
z dnia 12 marca 2009
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2009 rok stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

manii na 2009 rok stanowiący załącznik Nr 2 do
niniejszej Uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2009 roku.

§ 2. Przyjmuje się plan finansowy dla
Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narko-

Przewodniczący Rady Gminy: Z. Mika
Załączniki do uchwały Nr XXVI/144/09
Rady Gminy w Michałowie
z dnia 12 marca 2009

Załącznik Nr 1
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Michałów na rok 2009.
Narkotyki i narkomania są problemem
społecznym, które stanowi wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym. DuŜe rozpowszechnienie uŜywania środków psychoaktywnych ma
wielowymiarowe przyczyny, a szkody z tym
związane obserwowane są w róŜnych sferach
Ŝycia społecznego.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
został opracowany w oparciu o ustawę z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.
Głównym celem programu jest zapobieganie,
ograniczenie uŜywania narkotyków oraz związanych z tym problemów.

Zadania Programu
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzaleŜnionych od narkotyków
1. Udzielanie informacji nt. moŜliwości leczenia
uzaleŜnienia, wstępne motywowanie do podjęcia terapii, udzielanie informacji o grupach
wsparcia i kierowanie na leczenie odwykowe.
2. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w rodzinach dysfunkcjonalnych w celu
wczesnego rozpoznania sygnałów wskazujących na rozwijanie się procesu uzaleŜnienia.
3. Finansowanie szkoleń: - dla osób pracujących z osobami uzaleŜnionymi, - dla osób
pracujących z dziećmi z rodzin - dla członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Narkomanii - dla nauczycieli, innych osób zawodowych
4. Współpraca w zakresie wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - z GOPS

w Michałowie, z pracownikami słuŜby zdrowia, ze szkołami - pedagog szkolny i psycholog, ze świetlicami środowiskowymi, z Radą
Pedagogiczną w Szkołach Podstawowych i
Gimnazjum, z Gminną Biblioteką Publiczną
Grupą AA, Oddziałami Lecznictwa Odwykowego w Morawicy w zakresie: informowania
osób opuszczających Ośrodek o szkodliwości
i skutkach naduŜywania narkotyków,, nakłaniania osób uzaleŜnionych do podjęcia decyzji o poddaniu się leczeniu odwykowemu.
Współpraca z Policją.
5. Zapewnienie pomocy edukacyjnej, psychoedukacyjnej i psychologicznej dla osób uzaleŜnionych od narkotyków i członków ich rodzin.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 181
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II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,
1. Współpraca ze Szkotami i GOPS oraz finansowanie zadań w zakresie organizowania
dodatkowej opieki, pomocy psychologicznopedagogicznej dla dzieci z rodzin, w których
występują problemy narkotykowe.
2. Finansowanie świetlic środowiskowych,
wiejskich i szkolnych: - uŜyczenie pomiesz-

czeń i sprzętu doprowadzenia działalności
świetlic, - pokrywanie kosztów bieŜącego
utrzymania pomieszczeń, - finansowanie bieŜących kosztów działalności świetlic związanych z organizowaniem zajęć i wypoczynku
dla dzieci, dofinansowanie posiłków dla dzieci,

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomana, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych
1. Realizacja programów profilaktycznych w
szkołach - alkoholizm i narkomania - problemy z
nich wynikające - dla uczniów, dla rodziców.
2. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz o tematyce antynarkotykowej dla
nauczycieli i uczniów szkól oraz członków
Komisji.
3. Prenumerata czasopism, zakup materiałów
edukacyjnych i ulotek pomocnych przy realizowaniu niniejszego programu.
4. Organizacja wyjazdów na spektakle teatralne
- rozrywkowe o treściach związanych z profilaktyką uzaleŜnień dla dzieci i młodzieŜy. Organizowanie spektakli teatralnych w salach
na terenie Gminy.
Realizacja działań wczesnej profilaktyki w
szkołach i środowisku - zagospodarowanie
wolnego czasu, poprzez organizowanie konkursów /z nagrodami/ o tematyce związanej z
uzaleŜnieniami i profilaktyką uzaleŜnień.
Ekspozycja prac.
5. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieŜy i dofinansowanie działań związanych z turystyką i sportem jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu i zapobiegających powstawaniu patologii społecznej. Współpraca z klubami sportowymi. Organizowanie lokalnych imprez edukacyjnych,
kulturalnych i rozrywkowych dla dzieci i
młodzieŜy, poprzedzone kampaniami profilaktyczno-edukacyjnymi na tematy związane

6.

7.
8.
9.

z profilaktyką problemów alkoholowych,
narkomanią i przemocą w rodzinie. Promowanie zdrowego stylu Ŝycia dzieci i młodzieŜy poprzez organizowanie i finansowanie
obozów i kolonu dla dzieci z rodzin patologicznych i zagroŜonych patologią oraz
wspieranie finansowe miejsc do uprawiania
sportu propagowanie Ŝycia w trzeźwości.
Organizowanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną spotkań autorskich z pisarzami poruszającymi tematy uzaleŜnień, zakup i udostępnianie wydawnictw związanych z profilaktyką uzaleŜnień. Organizowanie i finansowanie wyjazdów dzieci i młodzieŜy na basen do Pływalni Miejskiej w Pińczowie i na
imprezy kulturalne.
Organizowanie zajęć profilaktycznych pozalekcyjnych zajęć sportowych Współpraca z
placówkami oświatowymi w zakresie działalności wychowawczej i zapobiegawczej
wśród dzieci i młodzieŜy zagroŜonych uzaleŜnieniem
AngaŜowanie dzieci i młodzieŜy do podejmowania i realizowania działań na rzecz środowiska młodzieŜowego i lokalnego.
Realizowanie elementów profilaktyki podczas
imprez organizowanych na terenie gminy.
Przeprowadzanie kampanii edukacyjnych w
zakresie niebezpieczeństwa związanego z produkcją, przemytem i zaŜywaniem narkotyków.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej rozwiązywaniu
problemów narkomanii
1. Współpraca z pracownikami socjalnymi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mająca na celu wyłonienie osób uzaleŜnionych i
współ-uzaleŜnionych oraz udzielenie pomocy.
2. Udział w finansowaniu i wspomaganie działalności instytucji słuŜących rozwiązywaniu
problemów narkomanii - na podstawie umów,
porozumień.

3. Wspieranie i współfinansowanie działań
stowarzyszeń i instytucji współdziałających
w rozwiązywaniu problemów narkomanii
/LZS/
Zadania zawarte w powyŜszym programie realizowane będą przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dziennik Urzędowy
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Załącznik Nr 2
Plan Finansowy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
Lp

Zadanie

I

Zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej dla osób uzaleŜnionych od narkotyków.

II

Udzielanie rodzinom, w których
występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i
prawnej

Sposób realizacji
Plan w złotych
1. Udzielanie informacji nt moŜliwości leczenia uzaleŜnienia wstępne motywowanie do podjęcia terapii,
udzielanie informacji o grupach wsparcia i kierowanie na leczenie odwykowe.
2. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w
rodzinach dysfunkcjonalnych w celu wczesnego
rozpoznania sygnałów wskazujących na rozwijanie
się procesu uzaleŜnienia.
3. Finansowanie szkoleń: - dla osób pracujących z
osobami uzaleŜnionymi, - dla osób pracujących z
dziećmi z rodzin - dla członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - dla nauczycieli, - innych osób zawodowych.
4. Współpraca w zakresie wynikającym z ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii - z GOPS w Michałowie,
z pracownikami słuŜby zdrowia ze szkołami - pedagog
szkolny i psycholog, ze świetlicami środowiskowymi, z Radą Pedagogiczną w Szkołach Podstawowych
i Gimnazjum, z Gminną Biblioteką Publiczną, Grupą
AA, Oddziałami Lecznictwa Odwykowego w Morawicy w zakresie: informowania osób opuszczających
Ośrodek o szkodliwości i skutkach naduŜywania narkotyków, nakłaniania osób uzaleŜnionych do podjęcia decyzji o poddaniu się leczeniu odwykowemu..
Współpraca z Policją,
5. Zapewnienie pomocy edukacyjnej, psychoedukacyjnej i psychologicznej dla osób uzaleŜnionych od
narkotyków i członków ich rodzin.
1. Współpraca ze Szkołami i GOPS oraz finansowanie
zadań w zakresie organizowania dodatkowej opieki,
pomocy psychologiczno -pedagogicznej dla dzieci z
rodzin, w których występują problemy narkotykowe.
2. Finansowanie świetlic środowiskowych, wiejskich i
szkolnych: - uŜyczenie pomieszczeń i sprzętu do
prowadzenia działalności świetlic, - pokrywanie
kosztów bieŜącego utrzymania pomieszczeń, finansowanie bieŜących kosztów działalności świetlic związanych z organizowaniem zajęć i wypoczynku dla dzieci dofinansowanie posiłków dla dzieci.
3. Rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe
osób uzaleŜnionych od alkoholu, przeprowadzanie
rozmów z tymi osobami i ich rodzinami. Kierowanie
na badania do lekarza biegłego w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu i ich finansowanie.
6. Organizowanie spotkań towarzysko-terapeutycznych
z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i sprawcami przemocy.
1. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach alkoholizm i narkomania - problemy z nich wynikające - dla uczniów, dla rodziców.
2. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla
nauczycieli i uczniów szkół oraz członków Komisji.

Realizatorzy
Pełnomocnik
d.s realizacji
programu
GKRPA

GOPS, GKRPA,
SZOZ
Pełnomocnik
d.s realizacji
programu
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3. Prenumerata czasopism, zakup materiałów edukacyjnych i ulotek pomocnych przy realizowaniu niniejszego programu
4. Organizacja wyjazdów na spektakle teatralne - rozrywkowe o treściach związanych z profilaktyką uzaleŜnień dla dzieci i młodzieŜy. Organizacja spektakli
teatralnych w salach na terenie Gminy. Realizacja
działań wczesnej profilaktyki w szkołach i środowisku - zagospodarowanie wolnego czasu, poprzez:
organizowanie konkursów /z nagrodami/ o tematyce
związanej z uzaleŜnieniami i profilaktyką uzaleŜnień..
Ekspozycja prac.
5. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy i dofinansowanie działań związanych z turystyką i sportem jako alternatywnych form spędzania
wolnego czasu i zapobiegających powstawaniu patologii społecznej. Współpraca z klubami sportowymi. Organizowanie lokalnych imprez edukacyjnych,
kulturalnych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieŜy,
poprzedzone kampaniami profilaktyczno-edukacyjnymi na tematy związane z profilaktyką problemów
alkoholowych, narkomanią i przemocą w rodzinie.
- Promowanie zdrowego stylu Ŝycia dzieci i młodzieŜy poprzez organizowanie i finansowanie obozów i
kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych i zagroŜonych patologią oraz wspieranie finansowe miejsc do
uprawiania sportu propagowanie Ŝycia w trzeźwości. Organizowanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną spotkań autorskich z pisarzami poruszającymi tematy uzaleŜnień, zakup i udostępnianie wydawnictw związanych z profilaktyką uzaleŜnień. Organizowanie i finansowanie wyjazdu dzieci i młodzieŜy na basen do Pływalni Miejskiej w Pińczowie i
na. imprezy kulturalne
6. Organizowanie zajęć profilaktycznych pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych, sportowych. Współpraca z
placówkami oświatowymi w zakresie działalności
wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieŜy zagroŜonych uzaleŜnieniem..
7 AngaŜowanie dzieci i młodzieŜy do podejmowania i
realizowania działań na rzecz środowiska młodzieŜowego i lokalnego.
8. Realizowanie elementów profilaktyki podczas imprez organizowanych na terenie gminy
Razem

Poz. 1556 i 1557

3500

Placówki
oświatowe,
specjaliści
mający
odpowiednie
kwalifikacje,
GKRPA
Pełnomocnik
d.s
realizacji
programu

3500

1557
UCHWAŁA Nr XXVI/147/2009
RADY GMINY MICHAŁÓW
z dnia 12 marca 2009r.
w sprawie realizacji obsługi finansowo-księgowej i zmian w Statucie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Michałowie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18
ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr
142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 44 ust. 1 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104
z późn. zm.), art. 4 ust. 5 i art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
(tekst. jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694
z późn. zm.) oraz art. 110 ust 1 ustawy z dnia

12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst
jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zmianami) w związku z uchwałą Nr XI/43/90 z dnia
28 lutego 1990r. w sprawie utworzenia jednostki
budŜetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie”, Rada Gminy
Michałów uchwala, co następuje:
§ 1.1. Z dniem 1 lipca 2009r. obsługa finansowo-księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy
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Społecznej w Michałowie realizowana będzie w
ramach struktury organizacyjnej tej jednostki.
2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Michałowie w terminie oznaczonym w pkt. 1 zorganizuje podmiotowo i funkcjonalnie obsługę finansowo-księgowa kierowanej
jednostki.
§ 2. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Michałowie stanowiący załącznik
do uchwały Nr XX/123/2004 Rady Gminy Michałów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie zmienionego uchwałą
Nr XVI/102/2008 Rady Gminy Michałów z dnia

Poz. 1557

30 kwietnia 2008r w sprawie zmiany Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi GOPS w Michałowie.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od opublikowania.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Mika
Załącznik do uchwały Nr XXVI/147/2009
Rady Gminy Michałów
z dnia 12 marca 2009r.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
I. Postanowienia ogólne.
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Michałowie, zwany dalej MOPS, jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budŜetowa Gminy Michałów.
§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Michałowie zwany dalej „Ośrodkiem” działa
na podstawie:
1/ uchwały Nr XI/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Michałowie z dnia 30 marca 1993r. w
sprawie utworzenia jednostki budŜetowej
pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie”;
2/ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591 z późniejszymi zmianami);
3/ ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz.
728 z późniejszymi zmianami);
4/ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.
473 z późniejszymi zmianami);
5/ ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 139
poz. 992 z późniejszymi zmianami);
6/ ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz.
734 z późniejszymi zmianami);
7/ ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 249,
poz. 2104 z późniejszymi zmianami);

8/ ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z
późniejszymi zmianami);
9/ ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U.
z 2009r. Nr 1, poz. 7 ze zm.);
10/ niniejszego statutu”.
§ 3.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Michałów utworzoną w celu realizowania zadań własnych, gminy i zleconych z zakresu administracji
rządowej w zakresie pomocy społecznej oraz
świadczeń rodzinnych i innych wynikających z
ustaw.
2. Obszar działalności Ośrodka stanowi
gmina Michałów.
3. Ośrodek mieści się w budynku Urzędu
Gminy.
4. Ośrodek uŜywa pieczęci z pełną nazwą i
adresem Ośrodka.
5. Na budynku, w którym Ośrodek prowadzi swoją działalność umieszcza się tablicę informacyjną o treści „Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Michałowie”.
6. Gmina zapewnia Ośrodkowi odpowiednie warunki działania i rozwoju.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 181

 8362 
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II. Przedmiot działania i zadania Ośrodka
§ 4. Celem działania Ośrodka Pomocy
Społecznej jest umoŜliwienie osobom i rodzinom przezwycięŜania trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŜliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb,
umoŜliwienie im Ŝycia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę moŜliwości doprowadzenie ich do Ŝyciowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.
§ 5. Ośrodek realizuje zadania w zakresie:
pomocy społecznej w tym zadania własne,
gminy i zadania z zakresu administracji rządowej,
- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- świadczeń rodzinnych,
- przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów.
1) Do zadań Ośrodka z zakresu pomocy społecznej określonych ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. /tj. Dz. U. z 2008r.
Nr 115 poz. 728 ze zm./ naleŜy:
- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
- praca socjalna;
- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej;
- realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
- rozwijanie nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb;
- Realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
bądź innych ustaw mających na celu
ochronę poziomu Ŝycia osób i rodzin.
2) Do zadań Ośrodka w zakresie prowadzenia
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych naleŜy:
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzaleŜnionych od alkoholu;
- udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieŜy.
-

3) Do zadań w zakresie świadczeń rodzinnych
naleŜy:
- prowadzenie postępowań w sprawach
świadczeń rodzinnych;
- przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się
dziecka.
4) Do zadań z zakresu ustawy o dodatkach
mieszkaniowych naleŜy:
- prowadzenie postępowań w sprawie
przyznawania i wypłacania dodatków
mieszkaniowych przewidzianych ustawą.
5) Do zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów naleŜy:
- prowadzenie postępowań w sprawach
przyznawania i wypłacania świadczeń z
funduszu alimentacyjnego,
- podejmowanie działań wobec dłuŜników
alimentacyjnych.
6) Do zadań z zakresu pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów naleŜy:
- załatwianie indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze
socjalnym,
- przyznawanie i wypłacanie naleŜnych
świadczeń w tym wydawanie decyzji
administracyjnych w tym zakresie.
§ 6. W realizacji działań z zakresu pomocy
społecznej Ośrodek współdziała z:
1) pracownikami placówek oświatowych, pracownikami podstawowej opieki zdrowotnej
(lekarz, pielęgniarka środowiskowa) Policją,
Prokuraturą, kuratorami społecznymi i zawodowymi, Powiatowym Urzędem Pracy i
innymi instytucjami,
2) samorządem terytorialnym i jego organami
wykonawczymi w sprawach rozpoznania i
organizacji zaspokajania potrzeb oraz pozyskiwania środków finansowych,
3) z Kościołem, organizacjami społecznymi i
pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami działającymi na rzecz osób i rodzin potrzebujących pomocy oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
§ 7. Ośrodek moŜe kierować wnioski do
organów określonych odrębnymi przepisami o
ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności.
§ 8. Ośrodek moŜe wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
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III. Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem
§ 9.1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik,
który kieruje jego działalnością i reprezentuje go
na zewnątrz.
2. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Michałów, który
jest zwierzchnikiem słuŜbowym w stosunku do
Kierownika.
3. Kierownik jest upowaŜniony w ramach
zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli
i dokonywania czynności prawnych związanych
z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu
realizację zadań statutowych lub ustawowych
GOPS, a takŜe na podstawie odrębnych pełnomocnictw, do występowania i prowadzenia w
imieniu Gminy Michałów spraw przed sądami w
charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika
postępowania.
4. Kierownik GOPS wydaje decyzje administracyjne wynikające z zakresu:
- zadań zleconych gminie - na podstawie
upowaŜnienia Rady Gminy Michałów;
- zadań własnych gminy - na podstawie upowaŜnienia Wójta Gminy Michałów.
5. Kierownik GOPS wydaje zarządzenia,
instrukcje, polecenia słuŜbowe oraz wprowadza
regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.
6. Kierownika GOPS w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego
pracownik Ośrodka.

2. W Ośrodku zatrudnia się pracowników
działalności podstawowej, administracji i obsługi.
3. Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności Gminy
w stosunku 1 pracownik socjalny na 2 tys.
mieszkańców, nie mniej jednak niŜ 2 pracowników socjalnych.
4. Wymogi kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.
5. Szczegółową strukturę organizacyjną,
oraz tryb pracy Ośrodka ustala Kierownik w drodze regulaminu organizacyjnego, który podlega
zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Michałów.
§ 11.1. Kierownik GOPS odpowiada przed
Wójtem Gminy za właściwą realizację wykonywanych zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie przydzielonych Ośrodkowi środków finansowych i rzeczowych.
2. Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Świętokrzyski.
3. BieŜący nadzór nad GOPS sprawuje
Wójt Gminy.
4. Kierownik GOPS składa Radzie Gminy
Michałów coroczne sprawozdanie z działalności
Ośrodka, przedstawiając jednocześnie potrzeby
w zakresie pomocy społecznej.

§ 10.1. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w GOPS, w rozumieniu kodeksu pracy i
ustawy o pracownikach samorządowych.
IV. Gospodarka finansowa
§ 12.1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budŜetowa Gminy Michałów, zgodnie z przepisami określonymi w
ustawach, o których mowa w § 2 pkt 7 i 8, pokrywając swoje wydatki bezpośrednio z budŜetu
Gminy Michałów, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budŜetu gminy.

4. Kierownik Ośrodka w celu realizacji zadań statutowych lub ustawowych GOPS, zaciąga
zobowiązania pienięŜne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie
finansowym GOPS oraz środków funduszy celowych zaplanowanych do przekazania na realizację zadań lub rodzajów zadań.

2. GOPS posiada wyodrębniony rachunek
bankowy.

5. Zaciąganie zobowiązań przez Kierownika GOPS wymaga kontrasygnaty Głównego
Księgowego.

3. Podstawą gospodarki finansowej
Ośrodka jest plan finansowy, opracowywany
przez Kierownika GOPS i zatwierdzany na podstawie uchwały budŜetowej Rady Gminy Michałów.

6. Obsługę finansowo-księgową oraz obsługę spraw kadrowych prowadzi GOPS we własnym zakresie.
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§ 13.1. Działalność Ośrodka finansowana
jest:
a/ z budŜetu gminy - na realizację zadań własnych gminy,
b/ z budŜetu państwa - na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Poz. 1557, 1558 i 1559

2. Ośrodek moŜe korzystać ze środków pozabudŜetowych, tj. przyjmować i dysponować
darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami,
które winny być przeznaczone na cel wskazany
przez ofiarodawcę.

V. Postanowienia końcowe.
§ 14.1. Statut GOPS nadaje Rada Gminy
Michałów.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

2. Zmiany w statucie mogą być wprowadzane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

1558
UCHWAŁA Nr XXVI/149/2009
RADY GMINY MICHAŁOWIE
z dnia 12 marca 2009r.
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach
podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałów
oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w tych stołówkach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 5c ust. 3 w związku z
art. 67a ust. 3, 5, 6 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Gminy Michałów uchwala, co następuje:

wek szkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Michałów oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w tych stołówkach.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej
opublikowania.

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XVI/101/2008
Rady Gminy Michałów z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołó-

Przewodniczący Rady Gminy: Z. Mika

1559
UCHWAŁA XXVI/150/2009
RADY GMINY MICHAŁÓW
z dnia 12 marca 2009r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru
zniŜek oraz zwalniania od obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach, a takŜe określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1, 2 i 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.

674 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
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1591 ze zmianami), Rada Gminy Michałów uchwala, co następuje:

sach realizacji zwiększonego wymiaru godzin
zajęć przekraczać z tego tytułu 1,5 etatu.

§ 1.1. Określa się:
1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęć jest róŜny w
poszczególnych okresach roku szkolnego;
2) zasady udzielania i rozmiar obniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych oraz przyznania zwolnienia od
obowiązku realizacji tych zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach,
3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela;
4) sposób ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

2. Plan zajęć ustalony na zasadach, o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
powinien być określony dla kaŜdego nauczyciela
w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i
podany nauczycielowi do wiadomości przed
rozpoczęciem roku szkolnego.

2. PowyŜsze stosuje się do nauczycieli i
innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Michałów.
§ 2. Ilekroć dalej jest mowa bez bliŜszego
określenia o:
1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 ze zm.);
2) szkołach - rozumie się przez to placówki
oświatowe, o których mowa w § 1 ust. 2;
3) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, o
których mowa w § 1 ust. 2.
§ 3.1. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela wymiar godzin zajęć róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego nie moŜe w okreLp.

Stanowiska kierownicze

1.

Dyrektor szkoły (zespołu szkół)

2.

Kierownik szkoły

3. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć, godzinami
ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć, określony według zasad ustalonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
4. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym róŜny tygodniowy wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę określa
się średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu
odbywania zajęć dydaktycznych w okresie rozliczeniowym.
5. Dla nauczycieli, o których mowa w ust. 4,
okresem rozliczeniowym jest rok szkolny.
6. Przydzielone w planie organizacyjnym
godziny zajęć, niezrealizowane przez nauczyciela
z powodu choroby lub z przyczyn leŜących po
stronie pracodawcy, traktuje się dla rocznego
rozliczenia godzin jak godziny zajęć zrealizowane.
§ 4.1. Dyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w zespołach szkół i szkołach prowadzonych przez Gminę
Michałów, a takŜe nauczycielom pełniącym
obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela,
któremu powierzono stanowisko kierownicze,
obniŜa się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych określony w art. 42 ust 3 ustawy
Karta Nauczyciela i określa się ten wymiar następująco:

Liczba oddziałów

Rozmiar zniŜki

do 4
5-6
7-8
9-10
11-13
14 i powyŜej
do 4
5-6
7-8

4 godziny
6 godzin
8 godzin
10 godzin
12 godzin
14 godzin
2 godziny
4 godziny
6 godzin

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
po obniŜce
14
12
10
8
6
4
16
14
12

Dziennik Urzędowy
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1. Do liczby oddziałów w zespole szkół
wlicza się oddziały przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.
2. W przypadku nauczycieli pełniących
obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym stanowiska kierownicze zostały powierzone wymiar zajęć określony w ust. 1 obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi
zastępstwo.
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obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru
zajęć określonego w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, jeŜeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań.
§ 5.1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z
uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli nie
wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
zatrudnionych w szkołach w pełnym wymiarze
zajęć, określa poniŜsza tabela:

4. W uzasadnionych przypadkach moŜna
zwolnić dyrektora szkoły (zespołu szkół) od
Lp.
1
2
3
4

Stanowisko
Doradca zawodowy
Pedagog
Logopeda
Psycholog

§ 6.1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w
ramach jednego etatu, dla których przewidziana
jest róŜna liczba godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nie przekraczająca w
ramach jednego wymiaru pełnego etatu ustala
się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej
liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o których mowa w ust. 1
wylicza się według następującego wzoru:
W = (X1 + X2) : [(X1 : Y1) + (X2 : Y2)]
gdzie:
W - łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
X1, X2,... - oznacza ilość godzin tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć w ramach róŜnych stanowisk przydzieloną danemu nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,
Y1, Y2,... - oznacza tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin określonych dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
3. Wymiar, o którym mowa w ust. 1
przyjmuje się w pełnych godzinach tak, Ŝe do 0,5
pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje
się za pełną.

Tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin
30
22
22
22

tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin
stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych.
2. Godziny ponadwymiarowe rozlicza się
od ustalonego tygodniowego wymiaru godzin.
§ 8. Traci moc:
1. Uchwała Nr XIII/77/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 września 2000r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach
prowadzonych przez gminę.
2. Uchwała Nr X/54/2007 Rady Gminy Michałów z dnia 5 września 2007r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i doradców
zawodowych oraz dla nauczycieli realizujących etat łączony w szkołach i placówkach
prowadzonych przez gminę Michałów.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałów.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od
dnia 1 września 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Mika

§ 7.1. RóŜnica między tygodniowym wymiarem godzin przydzielonych, a ustalonym
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1560
UCHWAŁA Nr XXII/125/09
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 16 marca 2009r.
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Złota
Na podstawie z 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 późniejszymi zmianami), oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.
115 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co
następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy: H. Krzak

§ 1. Ustala się przebieg istniejących dróg
gminnych na terenie gminy Złota zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/125/09
Rady Gminy Złota
z dnia 16 marca 2009r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16
17

Nzawa drogi
Biskupice - Złota - Graby

Przebieg drogi
Od drogi gminnej Nr 004689 (Biskupice - Złota D. Wieś) do Złota Graby
Od drogi powiatowej Nr 0073 T (Kozubów - Koniecmosty - Korczyn Stary) do
Biskupice - Złota - DuŜa Wieś
drogi powiatowej Nr 0076 T (Niegosławice - Złota - Pełczyska - Kostrzeszyn)
Od drogi powiatowej Nr 0076 T (Niegosławice - Złota - Pełczyska - Kostrzeszyn) w miejscowości Złota do drogi powiatowej Nr 0076 T (Niegosławice Złota - Pełczyska
Złota - Pełczyska - Kostrzeszyn) w miejscowości Pełczyska
Pasieka - Źródła
Od (działki Nr 334/1) do drogi gminnej Nr 004693 T (Złota - Mała Wieś)
Od drogi powiatowej Nr 0073 T (Kozubów - Koniecmosty - Korczyn Stary) do
śurawiki przez wieś
granicy gminy
Złota - Mała Wieś
Od (działki Nr 354/1) do drogi gminnej Nr 004691 (Pasieka - Źródła)
Od drogi powiatowej Nr 0069 T (Mozgawa - Wojsławice - Rudawa Stara Nieprowice - Zagość
Nieprowice Stare) do granicy gminy
Od drogi powiatowej Nr 0069 T (Mozgawa - Wojsławice - Rudawa Stara Chroberz przez Gliniki
Nieprowice Stare) do drogi powiatowej Nr 0073 T (Kozubów - Koniecmosty Korczyn Stary)
Od drogi powiatowej Nr 0074 T (Wola Chroberska - Korce - Odrzywół - LuKostrzeszyn - Górki Kostrzeszyńskie - Korce
bowiec) do drogi dojazdowej (działka Nr 3)
Od drogi powiatowej Nr 0073 T (Kozubów - Koniecmosty - Korczyn Stary) do
Od drogi powiatowej Nr 15177 do wsi
drogi powiatowej Nr 0069 T (Mozgawa - Wojsławice - Rudawa Stara - NieWojsławice
prowice Stare)
Od drogi powiatowej Nr 15180 Niegosławice - Złota - Pełczyska - Kostrzeszyn - Od drogi powiatowej Nr 0076 T (Niegosławice - Złota - Pełczyska - KostrzeMichałowice do drogi gminnej nr 1574002 szyn) do drogi gminnej Nr 004689 (Biskupice - Złota „D. Wieś”)
Biskupice - Złota - „D. Wieś”
Od drogi powiatowej Nr 0073 T (Kozubów - Koniecmosty - Korczyn Stary) do
Nieprowice - Rudawa - Korce
drogi powiatowe Nr 0074 T (Wola Chroberska - Korce - Odrzywół - Lubowiec)
Od drogi gminnej Nr 1574014 (Kostrzeszyn - Górki Kostrzeszyńskie) do drogi
Kostrzeszyn - Odrzywół
powiatowej Nr 0074 T (Wola Chroberska - Korce - Odrzywół - Lubowiec)
Od drogi powiatowej Nr 0076 T (Niegosławice - Złota - Pełczyska - KostrzeKostrzeszyn - Górki Kostrzeszyńskie
szyn) do granicy gminy
Od drogi powiatowej Nr 0077 T (Probołowice - Miernów - Stawiszyce) do
Miernów „Wegeszke”
drogi dojazdowej (działka Nr 144/1)
Od drogi powiatowej Nr 0077 TT (Probołowice - Miernów - Stawiszyce) do
Miernów - Pełczyska
drogi powiatowej Nr 0076 T (Niegosławice - Złota - Pełczyska - Kostrzeszyn)
Od drogi powiatowej Nr 0076 T (Niegosławice - Złota - Pełczyska - KostrzePełczyska „Strugi”
szyn) do drogi gminnej (Miernów - Pełczyska)
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18

Pełczyska „Zagość”

19

Pełczyska „Kolonie”

20

Probołowice „Plebańskie”

21

Probołowice „ŚcieŜka”

22

Stawiszyce „Kolonie”

23

Nieprowice - Rudawa

24

Nieprowice „Kolonie”

25

Rudawa - Rudawa Stara

26

Chroberz obok cmentarza

27

Chroberz „Bobrowa”

28

Chroberz „nad rzeką”

29

Chroberz „Olszyk”

30

Niegosławice do rzeki

31

Złota „Ciernie”

32

Złota „os. Barbara”

33

Złota przez strugę
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Od drogi powiatowej Nr 0076 T (Niegosławice - Złota - Pełczyska - Kostrzeszyn) do drogi dojazdowej (działka Nr 367)
Od drogi powiatowej Nr 0076 T (Niegosławice - Złota - Pełczyska - Kostrzeszyn) do drogi dojazdowej (działka Nr 441)
Od drogi powiatowej Nr 0142 T (Pełczyska - Probołowice - Czarnocin) do
drogi powiatowej Nr 0521 T (Pełczyska - Probołowice Kolonia - Czarnocin)
Od drogi powiatowej Nr 0077 T (Probołowice - Miernów - Stawiszyce) do
drogi dojazdowej (działka Nr 396)
Od drogi powiatowej Nr 0078 T (Stawiszyce - Wymysłów) do drogi wojewódzkiej Nr 776 w m. Stawiszyce
Od drogi gminnej (Nieprowice - Rudawa - Korce) w miejscowości Nieprowice
do drogi gminnej (Nieprowice - Rudawa - Korce) w miejscowości Rudawa
Od drogi powiatowej Nr 0073 T (Kozubów - Koniecmosty - Korczyn Stary) do
drogi powiatowej Nr 0069 T (Mozgawa - Wojsławice - Rudawa Stara - Nieprowice Stare)
Od drogi powiatowej Nr 0073 T (Kozubów - Koniecmosty - Korczyn Stary) do
drogi powiatowej Nr 0069 T (Mozgawa - Wojsławice - Rudawa Stara - Nieprowice Stare)
Od drogi powiatowej Nr 0069 T (Mozgawa - Wojsławice-Rudawa Stara Nieprowice Stare) do drogi powiatowej Nr 0073 T (Kozubów - Koniecmosty Korczyn Stary)
Od drogi dojazdowej (działka Nr 1067) do działki Nr 1167/1
Od drogi powiatowej Nr 0071 T (Zakamień - Bogucice - Gacki - Chroberz) do
drogi powiatowej Nr 0069 T (Mozgawa - Wojsławice - Rudawa Stara - Nieprowice Stare)
Od drogi powiatowej Nr 0069 T (Mozgawa - Wojsławice - Rudawa Stara Nieprowice Stare) do działki Nr 1017/8
Od drogi powiatowej Nr 0073 T (Kozubów - Koniecmosty - Korczyn Stary) do
rzeki Nida
Od drogi gminnej Nr 004688 T (Biskupice - Złota - Graby) do drogi powiatowej Nr 0073 T Kozubów - Koniecmosty - Korczyn Stary
Od drogi gminnej Nr 004688 T (Biskupice - Złota - Graby) do drogi powiatowej Nr 0076 T (Niegosławice - Złota - Pełczyska - Kostrzeszyn)
Od drogi gminnej Nr 004693 T (Złota - Mała Wieś) do drogi powiatowej Nr 0076 T
(Niegosławice - Złota - Pełczyska - Kostrzeszyn)

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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