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UCHWAŁA NR XXVI/14/10
RADY POWIATU W KIELCACH
z dnia 23 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chmielnik
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

oraz na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U.
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z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) oraz uchwala
się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta
Chmielnik na rok 2010, zgodnie z wnioskiem
złożonym przez apteki w dniu 7 stycznia 2010 r.
Wniosek stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady:
Tomasz Lato
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Załącznik do Uchwały nr XXVI/14/10
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 23 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXIV/175/2010
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2010 rok
Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 pkt 4, pkt 9
lit. d, lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 271, Nr 200
poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 Nr 162 poz.
1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173
poz. 1218; z 2008r. Nr 180. poz. 1111, Nr 223 poz.
1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753), w związku z art. 166
ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 7, 8, 10 lit. a i b, ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169
poz. 1420, Nr 249 poz.1832, i z 2006 r. Dz. U.
Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz.
1381, Nr 170 poz. 1217,1218 i z 2007r. Dz. U.
Nr 88 poz.587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984,
Nr 82 poz. 560; z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209
poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z
2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz.
666, Nr 62 poz. 504) oraz w związku z art. 211,
art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2
pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3,
art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3,
art. 258 ust. 1 pkt1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 40 753 460 zł, z tego:
a) dochody bieżące 32 970 691 zł
b) dochody majątkowe 7 782 769 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 46 377 460 zł, z tego:
a) wydatki bieżące 31 940 383 zł
b) wydatki majątkowe 14 437 077 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą
umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 1 178 395 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010–2012 zgodnie
z załącznikiem nr 3 (i 3a - wydatki inwestycyjne
jednoroczne).

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających
zwrotowi
w
wysokości
- 8 850 203 zł,
a) wydatki bieżące 57 704 zł
b) wydatki majątkowe 8 792 499 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.
§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 624 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w
kwocie 5 624 000 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości
6 500 000 zł, rozchody w wysokości 876 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 352 067 zł,
2) celową w wysokości - 183 000 zł,
z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe - 5 000 zł,
b) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 35 000 zł,
c) na pomoc i politykę społeczną - 143 000 zł
§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem
nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań przejętych przez Powiat do realizacji w
drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z
załącznikiem nr 8.
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5. Dochody i wydatki związane z pomocą
rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
6. Dochody należne Powiatowi na podstawie ustawy Prawo ochrony Środowiska w kwocie 290 416 zł oraz wydatki na zadania określone
w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie
290 416 zł.

2)

§ 6.1. Plan przychodów i wydatków dla
gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej: przychody – 30 000 zł, wydatki – 30 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej
kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 320 000 zł; wydatki – 390 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 7.1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

3)

2. Dotacje celowe zgodnie załącznikiem
nr 12.
§ 8.1. Ustala się plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody - 330 000 zł,
2) wydatki - 390 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i
pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5 270 367 zł; w tym kredyty,
pożyczki i papiery wartościowe zaciągane
/emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w
kwocie 5 270 367 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5 624 000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie
876 000 zł.
§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do kwoty
- 5 270 367 zł, w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem

4)
5)

6)

7)

Poz. 981

dysponującym funduszami strukturalnymi
lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości - 5 270 367 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu w kwocie - 5 624 000 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w
kwocie - 876 000 zł,
zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy
i projekty realizowane ze środków Unii
Europejskiej lub bezzwrotnych środków
zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i
termin zapłaty upływa w 2011 roku.
dokonywania zmian w planie wydatków w
ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami
bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem
zmian dotyczących wieloletnich programach
inwestycyjnych,
dokonywania zmian w wydatkach na zadania
inwestycyjne roczne, wraz z wprowadzeniem
nowych zadań inwestycyjnych,
przekazania kierownikom jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w
planach dochodów własnych tych jednostek,
przekazania kierownikom jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, uprawnień do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku następnym (2011) jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i
termin zapłaty upływa w roku następnym
(2011),
lokowania wolnych środków budżetowych
na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
powiatu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Jerzy Bała
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UCHWAŁA NR XXXV/179/10
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. c, d,
art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz. 271, Nr 200 poz.
1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 Nr 162 poz. 1568;
z 2004 Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz.
1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,
z 2009 r. Nr 92 poz. 753), w związku z art. 166 ust. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104,
Nr 169 poz. 1420, Nr 249 poz. 1832, i z 2006 r. Dz. U.
Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz.
1381, Nr 170 poz. 1217, 1218; z 2007 r. Dz. U.
Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984,
Nr 82 poz. 560; z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209
poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z
2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz.
666, Nr 62 poz. 504) oraz w związku z art. 211,
art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia dochodów
i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 96 401 zł z
tytułu zwiększenia dotacji na realizację projek-

tów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych kwot wydatków między paragrafami w
ramach tych samych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
Zmiany w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik nr 1 i nr 2.
§ 2.1. Dokonuje się zwiększenia wydatków
bieżących na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi o kwotę 96 401 zł.
2. Plan wydatków wymienionych w ust. 1
po zmianach zawiera załącznik nr 3 i nr 4.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Jerzy Bała
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXV/179/10
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu
Dział
853

Rozdział

Paragraf

85395
2008
2009
Razem:

Treść
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej
ORGAN
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej
ORGAN

Przed zmianą
836 428,00
53 464,00

Zmiana
96 401,00
96 401,00

Po zmianie
932 829,00
149 865,00

53 464,00

81 941,00

135 405,00

53 464,00

81 941,00

135 405,00

0,00

14 460,00

14 460,00

0,00
40 753 460,00

14 460,00
14 460,00
96 401,00 40 849 861,00
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXV/179/10
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
Zmiany w planie wydatków
Dział
757

Rozdział

Paragraf

75702
8070

Treść
Przed zmianą
Obsługa długu publicznego
1 428 395,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poży250 000,00
czek jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów
250 000,00
finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.
STAROSTWO POWIATOWE

8110
853
85395
4118

4119

4128

4129

4178

4179

4218

4219

4248
4249
4308

4309

4748

4749

4758

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych
lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
STAROSTWO POWIATOWE
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Składki na ubezpieczenia społeczne
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Składki na ubezpieczenia społeczne
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Składki na Fundusz Pracy
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Składki na Fundusz Pracy
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Wynagrodzenia bezosobowe
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Wynagrodzenia bezosobowe
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Zakup materiałów i wyposażenia
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Zakup materiałów i wyposażenia
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Zakup usług pozostałych
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Zakup usług pozostałych
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Zmiana
0,00

Po zmianie
1 428 395,00

0,00

250 000,00

- 250
000,00

0,00

250 000,00

- 250
000,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00
1 238 874,00
57 704,00
6 725,00
0,00
0,00
545,00
0,00
0,00
1 091,00
0,00
0,00
88,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

250 000,00
96 401,00
96 401,00
5 851,00
3 624,00
2 227,00
1 032,00
639,00
393,00
956,00
599,00
357,00
169,00
106,00
63,00
41 251,00
23 970,00
17 281,00
7 279,00
4 230,00
3 049,00
13 354,00
8 891,00
4 463,00
2 356,00
1 569,00
787,00
1 721,00
1 721,00
304,00
304,00
17 406,00
1 581,00
15 825,00
3 072,00
279,00
2 793,00

250 000,00
1 335 275,00
154 105,00
12 576,00
3 624,00
2 227,00
1 577,00
639,00
393,00
2 047,00
599,00
357,00
257,00
106,00
63,00
41 251,00
23 970,00
17 281,00
7 279,00
4 230,00
3 049,00
13 354,00
8 891,00
4 463,00
2 356,00
1 569,00
787,00
1 721,00
1 721,00
304,00
304,00
17 406,00
1 581,00
15 825,00
3 072,00
279,00
2 793,00

0,00

127,00

127,00

0,00
0,00

76,00
51,00

76,00
51,00

0,00

23,00

23,00

0,00
0,00

14,00
9,00

14,00
9,00

0,00

1 275,00

1 275,00

0,00
0,00

765,00
510,00

765,00
510,00
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Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Edukacyjna opieka wychowawcza
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Razem:

0,00

225,00

225,00

0,00
0,00
1 526 192,00

135,00
90,00
0,00

135,00
90,00
1 526 192,00

550 354,00

0,00

550 354,00

372 998,00
372 998,00
23 290,00
23 290,00
46 377 460,00

- 4 100,00
368 898,00
- 4 100,00
368 898,00
4 100,00
27 390,00
4 100,00
27 390,00
96 401,00 46 473 861,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXV/179/10
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
L.p.
I

II

Wydatki w roku
budżetowym 2010

Źródła finansowania
Ogółem wydatki bieżące
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki majątkowe
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

154 105
4 240
14 460
135 405
8 792 499
2 822 132
700 000
5 270 367
8 946 604
2 826 372
714 460
5 405 772

Planowane wydatki budżetowe na realizację
Zadań programu w latach 2011-2012
2011 rok
2012 rok
Razem 2011-2012
9 650
0
9 650

9 650
24 189
24 189

27 297
27 297

33 839
24 189
0
9 650

27 297
27 297
0
0

9 650
0

9 650
0
0
9 650

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXV/179/10
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.

1.

2.

3.

Projekt

Program: Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
Priorytet: 6 - Rynek pracy
otwarty dlawszystkich
Działanie: 6.1 - Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w
regionie

Program: Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
Priorytet: 6 - Rynek pracy
otwarty dlawszystkich
Działanie:6.1 - Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w
regionie

Program: Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Okres
realizacji
zadania

2008-2010

2009-2011

2010

Jednostka org.
realizująca zadanie
lub koordynująca
program

Powiatowy Urząd
Pracy

Powiatowy Urząd
Pracy

Z.Sz.P. Nr 2

Dział

Rozdział

Przewidywane nakłady i źródła
finansowania
źródło

853

853

853

85395

85395

85395

Wydatki
poniesione do
31.12.2009 r.

Wydatki w roku
budżetowym 2010

kwota

Wartość zadania:

168 537

140 271

28 266

- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego

25 281

21 041

4 240

0

0

0

- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych
Wartość zadania:

143 256

119 230

24 026

56 831

17 743

29 438

- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego

0

0

0

- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych
Wartość zadania:

56 831

17 743

29 438

- środki z budżetu
j.s.t.

46 478

46 478

Planowane wydatki
budżetowe na realizację
zadań programu w latach
2011-20……
po 2012
2011 rok 2012 rok
roku

9 650

9 650
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Działanie: 9.5 - Oddolne
inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich Projekt:
„Z KRÓLOWĄ NA TY - podnoszenie poziomu wykształcenia z
matematyki uczniów Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie”

3.

Program: Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.5 - Oddolne
inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich Projekt:
"Język angielski potencjałem
rozwojowym jednostki i
społeczności"

2010

Z.Sz.P. Nr 3

853

85395

Poz. 983

- środki z budżetu
krajowego

6 972

6 972

- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych
Wartość zadania:

39 506

39 506

49 923

49 923

7 488

7 488

42 435

42 435

- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego

- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych
Ogółem wydatki bieżące:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych

321 769
25 281
14 460
282 028

158 014
21 041
0
136 973

154 105
4 240
14 460
135 405

9 650
0
0
9 650

0
0
0
0

0
0
0
0

982

983
983

UCHWAŁA NR I/4/2010
RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie: a) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych b) ustalenie przebiegu istniejącej
drogi gminnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn.
zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu
Kieleckiego w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - Rada Miejska w Bodzentynie uchwala, co następuje:

gółowy przebieg drogi zaliczonej do kategorii
dróg gminnych przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2
do niniejszej uchwały.

§ 1. Drogę położoną na terenie Gminy
Bodzentyn w obrębie geodezyjnym Siekierno
- zalicza się do kategorii dróg gminnych. Szcze-

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Ustala się przebieg istniejącej drogi
gminnej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Andrzej Jarosiński
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr I/4/2010
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 131

– 8601 –

Poz. 983

Załącznik nr 2
do Uchwały nr I/4/2010
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr I/4/2010
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 28 stycznia 2010 r.

983

984
984

UCHWAŁA NR XLI/317/10
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „osiedle Reja II” na obszarze
miasta Włoszczowy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,

Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 ), a także na podstawie art. 14
ust. 8, art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze
zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z
2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z
2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007
r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803,
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz.
1413) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE
§ 1.1. Uchwaleniu podlega miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego „osiedle Reja
II” na obszarze miasta Włoszczowy, zwany dalej
„planem miejscowym” lub „planem”, którego
przedmiotem jest budownictwo mieszkaniowe,
zieleń i usługi.

2. Plan miejscowy jest wynikiem wykonania uchwały Nr XXIV/148/08 Rady Miejskiej we
Włoszczowie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
„osiedle Reja II” na obszarze miasta Włoszczowy.
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3. Plan miejscowy jest zgodny ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Włoszczowa,
uchwalonym uchwałą Nr XXV/242/02 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 marca 2002 roku.

8. Plan miejscowy, w granicach jego obowiązywania, stanowi podstawę do podejmowania działań i decyzji wymagających zgodności z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. Tekstowe ustalenia planu miejscowego
stanowią treść niniejszej uchwały. Graficzną,
integralną częścią planu miejscowego jest jego
rysunek, obowiązujący w granicach obszaru
objętego planem, na który składają się:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „osiedle Reja II” na
obszarze miasta Włoszczowy – plansza podstawowa – skala 1:1000, stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „osiedle Reja II” na
obszarze miasta Włoszczowy – zasady uzbrojenia terenu – skala 1:1000, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
zwane dalej łącznie „rysunkiem planu miejscowego” lub „rysunkiem planu”, albo odpowiednio: „planszą podstawową rysunku planu” i „rysunkiem zasad uzbrojenia terenu”.

§ 2.1. Ilekroć w uchwale lub w rysunku
planu jest mowa o:
1) „granicach opracowania planu” – należy przez
to rozumieć wykraczający poza obszar objęty
planem, niepodlegający uchwaleniu zasięg jego
opracowania, mający na celu uwidocznienie
związków funkcjonalno – przestrzennych z planem, istniejących lub postulowanych w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
2) „granicach obowiązywania planu” – należy
przez to rozumieć granice obszaru objętego
planem w zasięgu których plan ten staje się
aktem prawa miejscowego,
3) „terenie” bez bliższego określenia – należy
przez to rozumieć teren wyodrębniony liniami rozgraniczającymi w planszy podstawowej rysunku planu, o przeznaczeniu oznaczonym odpowiednim symbolem, uszczegółowionym wraz z zasadami zagospodarowania w treści uchwały,
4) „działce”, w tym „działce budowlanej” – należy
przez to rozumieć część terenu przeznaczoną
do
samodzielnego
zagospodarowania,
zgodnego z ustaleniami planu miejscowego,
w granicach określonych liniami rozgraniczającymi poszczególne działki w ramach podziału wewnętrznego tego terenu,
5) „podziale nieruchomości” oraz „scaleniu i
podziale nieruchomości” – należy przez to
rozumieć wykonywanie takich czynności w
trybie przepisów odrębnych o gospodarce
nieruchomościami,
6) „usługach” – należy przez to rozumieć nieuciążliwą dla warunków mieszkaniowych
funkcję usługową, z preferencją dla usług
podstawowych, wraz z przeznaczonymi na
ten cel budynkami, pomieszczeniami i urządzeniami terenowymi w granicach zabudowy jednorodzinnej, z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko w świetle odrębnych przepisów
określających takie przedsięwzięcia,
7) „usługach podstawowych” – należy przez to
rozumieć usługi świadczone bezpośrednio
ludności w celu zaspokajania ich potrzeb bytowych,
8) „nieuciążliwości dla warunków mieszkaniowych” – należy przez to rozumieć brak uciążliwości lub ograniczenie, do standardów dopuszczalnych przepisami odrębnymi, uciążliwych stanów utrudniających życie lub dokuczliwych w obrębie zabudowy jednoro-

5. Dodatkowymi załącznikami do niniejszej
uchwały są:
1) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „osiedle Reja II” na obszarze
miasta Włoszczowy,
2) załącznik Nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie
realizacji i zasadach finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego „osiedle Reja II” na obszarze
miasta Włoszczowy.
6. Projekt planu, stosownie do wymagań
przepisów odrębnych o ochronie środowiska,
został poprzedzony uwzględnionym w jego treści opracowaniem ekofizjograficznym, włączonym do dokumentacji prac planistycznych.
7. Projekt planu został uzupełniony o następujące opracowania, włączone do dokumentacji prac planistycznych:
1) prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „osiedle Reja II” na obszarze
miasta Włoszczowy”,
2) prognozę skutków finansowych uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „osiedle Reja II” na obszarze
miasta Włoszczowy.
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dzinnej, wywoływanych działalnością w granicach obowiązywania planu,
„budynkach niemieszkalnych” lub „pomieszczeniach niemieszkalnych” – należy
przez to rozumieć budynki i pomieszczenia
gospodarcze, pełniące funkcję uzupełniającą
w stosunku do podstawowej zabudowy
działki, a także służące do wykonywania
usług w zakresie dopuszczonym ustaleniami
planu,
„zabudowie jednorodzinnej” – należy przez
to rozumieć formę budownictwa mieszkaniowego na wydzielonych działkach, na którą
składają się budynki mieszkalne wraz z budynkami niemieszkalnymi, o określonych w
planie wymaganiach dotyczących budynków
i zabudowy działki,
„urządzeniu ulic i uzbrojeniu terenu” – należy przez to rozumieć taki co najmniej stopień
realizacji planowanych ulic i uzbrojenia terenu z uwzględnieniem stanu istniejącego, który umożliwia ogólnodostępny dojazd wraz z
dojściem do przyległych działek oraz podjęcie zgodnego z wymaganiami planu użytkowania budynków stanowiących podstawową
zabudowę działki, po zakończeniu ich budowy,
„ulicach” – należy przez to rozumieć ogólnodostępne ciągi drogowe w granicach terenów istniejącej i planowanej zabudowy,
odpowiadające klasyfikacji dróg w świetle
przepisów odrębnych o drogach publicznych, a także osiedlowe drogi wewnętrzne,
w tym ciągi pieszo – jezdne i wydzielone w
planie dojście z dojazdem do działki oraz
place do zawracania pojazdów,
„krajobrazie kulturowym” – należy przez to
rozumieć środowisko naturalne, przekształcone działalnością człowieka z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju,
„obowiązującej linii rozgraniczającej” – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą
różne przeznaczenie terenów lub ustalającą
podział wewnętrzny tych terenów, która nie

15)

16)

17)

18)

19)

20)
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może być przesunięta w toku realizacji planu,
z wyjątkiem przypadków wynikających z jego
osobnych ustaleń dla podziału wewnętrznego terenów,
„nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy
przez to rozumieć określoną w planie linię,
która nie może być przekroczona obrysem
zewnętrznych ścian nowowznoszonych budynków,
ustaleniu „postulowanym”– należy przez to
rozumieć nieobowiązujące ustalenie planu,
zalecane do realizacji w granicach jego opracowania, które staje się obowiązujące w granicach obowiązywania planu po przystąpieniu do jego realizacji, zaś poza granicami
obowiązywania planu jego realizacja może
nastąpić na podstawie odrębnych przepisów,
„zorganizowanej działalności inwestycyjnej”
– należy przez to rozumieć działalność inwestycyjną organów samorządowych tak zorganizowaną dla realizacji planu, aby umożliwić sukcesywne zagospodarowywanie terenów w zgodzie z ustaleniami planu, w nawiązaniu do istniejącej sieci ulicznej i pozostałej infrastruktury technicznej miasta,
„kondygnacji” – należy przez to rozumieć
kondygnację nadziemną, bez uwzglęnienia
- jako kondygnacji - poddasza użytkowego, w
tym mieszkalnego,
„przepisach odrębnych” – należy przez to
rozumieć obowiązujące ustawy, przepisy
wykonawcze do tych ustaw, Polskie Normy
oraz akty prawa miejscowego,
stanie „istniejącym” lub „dotychczasowym”
– należy przez to rozumieć iż dotyczy to objętego takim pojęciem stanu poprzedzającego
bezpośrednio uchwalenie planu.

2. Podane w ust. 1 określenia odnoszą się
wyłącznie do ustaleń planu, stąd mogą znaczeniowo odbiegać od określeń zamieszczonych w
związanych z treścią planu przepisach odrębnych.

Rozdział 2
OGÓLNE USTALENIA REALIZACYJNE
Dotyczące podstawowych zasad planu
§ 3.1. Określone planem ogólne i szczegółowe ustalenia realizacyjne stanowią zasady
kształtowania ładu przestrzennego i niekolizyjnego włączenia rozwiązań planu do krajobrazu
kulturowego.
2. Ogólne i szczegółowe ustalenia realizacyjne należy odnosić kompleksowo do odpowiadających im elementów planu miejscowego.
Pominięcie lub wybiórcze stosowanie ustaleń

realizacyjnych powoduje niezgodność z ustaleniami planu.
3. Ustalenia planu miejscowego nie naruszają przepisów odrębnych, mających zastosowanie nadrzędne w odniesieniu do rozpatrywanego stanu faktycznego, związanego z realizacją
planu. Sprzeczność z przepisami odrębnymi powoduje również niezgodność z ustaleniami planu.
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4. Zmiana lub wprowadzenie przepisów
odrębnych związanych z treścią ustaleń planu
miejscowego nie powoduje potrzeby zmiany
tych ustaleń, jeżeli w sposób oczywisty daje się
odnieść ich istotę do zmienionego stanu prawnego.
Dotyczące podstawowych warunków realizacji
planu
§ 4.1. Obszar w granicach obowiązywania
planu jest objęty zorganizowaną działalnością
inwestycyjną, zaś jego planowane zagospodarowanie jest uzależnione od scalenia i podziału
nieruchomości w granicach oraz na warunkach i
zasadach określonych w ust. 2-4, a także od
urządzenia ulic i uzbrojenia terenu.
2. Scaleniem i podziałem nieruchomości
objęty jest obszar w granicach obowiązywania
planu, z wyłączeniem terenów MN-5, MN-6 i
KDL-3 w ich liniach rozgraniczających.
3. Obszar objęty scaleniem i podziałem
nieruchomości może być podzielony na dwie
odrębne części, o dowolnej kolejności przeprowadzenia w ich obrębie scalenia i podziału nieruchomości w granicach uwidocznionych w rysunku planu.
4. Ukształtowanie działek oraz pozostałych
elementów zagospodarowania terenu dla celów
scalenia i podziału nieruchomości określa w
sposób rysunkowy plansza podstawowa rysunku planu, z tym że uściślone wymagania dla ulic
i ich elementów są zawarte w § 13, zaś podstawowe parametry działek, wynikające z tego rysunku, zawarto w szczegółowych ustaleniach
realizacyjnych dla poszczególnych terenów zabudowy jednorodzinnej.
5. Niezgodne z ustaleniami planu miejscowego są podziały nieruchomości następujące
bez związku z potrzebami realizacyjnymi planu, a
także wyprzedzające scalenie i podział nieruchomości. Nie dotyczy do przypadków, dla których przepisy odrębne nie wymagają zgodności
podziałów z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
6. Jeżeli z ustaleń planu miejscowego albo
z udokumentowanego stanu faktycznego wynika,
że planowane zagospodarowanie działek jest
uwarunkowane wcześniejszym wykonaniem
robót lub czynności niezależnych od inwestora
– zamiar takiego zagospodarowania, wyprzedzający kompleksowe spełnienie występujących
uwarunkowań, jest niezgodny z ustaleniami planu miejscowego.
Dotyczące ochrony środowiska, przyrody i dóbr
kultury
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§ 5.1. W granicach obowiązywania planu
nie występują obszarowe lub indywidualne formy ochrony przyrody, a także brak jest obiektów
zabytkowych.
2. Do granic obowiązywania planu przylega
prawnie chroniony teren zamkniętego dla celów
grzebalnych cmentarza żydowskiego, założonego
w pierwszej połowie XVIII wieku, którego integralności plan nie narusza.
3. Plan, w granicach jego obowiązywania,
jest położony w całości na obszarze ochrony III/E
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP)
nr 408 – Niecka Miechowska (część NW), wymagającym ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. W jego obrębie, do czasu
ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika
wód śródlądowych, powinny być respektowane
zakazy, nakazy i zalecenia w następującym zakresie, odpowiadającym planowanemu sposobowi zagospodarowania:
1) zakaz:
a) wprowadzania ścieków do ziemi,
b) składowania nawozów, środków ochrony
roślin i innych substancji szkodliwych dla
zdrowia bez zabezpieczenia przed wsiąkaniem zanieczyszczeń do gruntów,
2) nakaz postępowania zgodnie z przepisami
dotyczącymi ochrony środowiska i wód podziemnych, w tym uporządkowania gospodarki wodno–ściekowej,
3) zalecenie zapewnienia mieszkańcom dostępu
do wody z wodociągu oraz wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej, podniesione w
planie do wymagania, od którego jest uzależnione zagospodarowanie objętych nim terenów.
4. Zakazy, wynikające z decyzji Wojewody
Kieleckiego znak: ROS.IX-6210/27/98 z dnia
28.12.1998 r. o ustanowieniu stref ochronnych
komunalnych ujęć wód podziemnych na terenie
miasta i gminy Włoszczowa, obowiązujące na
obszarze zewnętrznej strefy ochrony pośredniej
tych ujęć, obejmującej także cały obszar położony w granicach obowiązywania planu, wykraczają poza planowany sposób zagospodarowania,
stąd nie mają tu zastosowania.
5. Stosownie do przepisów odrębnych o
ochronie gruntów rolnych i leśnych, przed ubieganiem się o pozwolenie na budowę należy uzyskać decyzję zezwalającą na wyłączenie z produkcji leśnej związanych z tym pozwoleniem
gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne.
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6. Cały obszar objęty planem zalicza się,
pod względem dopuszczalnego przepisami odrębnymi poziomu hałasu w środowisku, do terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
7. Na obszarze objętym planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi, zagrożone osuwaniem się mas ziemnych
lub wchodzące w zasięg terenów górniczych.
Dotyczące elementów zagospodarowania terenów
§ 6.1. Określona tekstem planu powierzchnia terenów ma charakter orientacyjny i nie stanowi obowiązujących ustaleń planu, w tym po-

Poz. 984

zostaje bez związku ze scaleniem i podziałem
nieruchomości.
2. Dopuszcza się zmianę przebiegu linii
podziału wewnętrznego działek, przebiegającej
pod istniejącą linią elektroenergetyczną 15 kV, w
celu dokładnego dostosowania tego przebiegu
do osi linii elektroenergetycznej.
3. Na obszarze objętym planem nie występują elementy zagospodarowania terenów, o
których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 5 i art. 15 ust. 3
pkt 2-6 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 3
SZCZEGÓŁOWE USTALENIA REALIZACYJNE
§ 7.1. Do szczegółowych ustaleń realizacyjnych dla poszczególnych terenów wyodrębnionych w rysunku planu należy odnieść, jako
integralnie z nimi związane, odpowiadające ich
sposobowi zagospodarowania:
1) określenia, zawarte w § 2 ust. 1,
2) ogólne ustalenia realizacyjne, zawarte w
rozdziale 2,
co przesądza o kompleksowości ustaleń planu w
przypadkach wymagających zgodności z takimi
ustaleniami.
Tereny zabudowy jednorodzinnej
§ 8.1. Tereny oznaczone symbolem MN,
wyodrębnione liniami rozgraniczającymi w planszy podstawowej rysunku planu, przeznacza się
pod zabudowę jednorodzinną.
2. Wielkość i kształt działek budowlanych
na terenach oznaczonych symbolem MN są
zróżnicowane w zależności od położenia, dotychczasowego zainwestowania oraz warunków
terenowych. Przedział wielkości działek na obszarach podlegających scaleniu i podziałowi
nieruchomości określony został dla poszczególnych terenów.
3. W skład terenów oznaczonych symbolem MN wchodzą:
1) teren MN-1, o powierzchni ok. 0,72 ha, w
stanie dotychczasowym niezabudowany,
częściowo pokryty lasem oraz zadrzewieniem i zakrzewieniem, z planowaną zabudową jednorodzinną wolno stojącą na 10 działkach. Zabudowa działek jest ograniczona:
a) istniejącą napowietrzną linią elektroenergetyczną
15
kV,
wymagającą
uwzględnienia strefy jej oddziaływania
stosownie do ustaleń zawartych w § 9
ust. 5 pkt 7,

b) bliskością lasu na przyległym terenie położonym poza obszarem planu, co powoduje konieczność zachowanie wymaganej odległości od granicy lasu, o której
mowa w § 9 ust. 6 pkt 2.
Dojazd od przyległych ulic: istniejącej KDL-1
oraz planowanych KDD-1 i KDD-2,
Dla celów scalenia i podziału nieruchomości
uściśla się następujące parametry działek na
terenie MN-1 w oparciu o rysunek planu:
c) powierzchnia działek - 600 – 800 m2,
d) szerokość mierzona wzdłuż linii rozgraniczającej teren od ulicy KDL-1:
- frontów działek środkowych - 20–21 m,
- frontu działki skrajnej przy granicy
obszaru objętego planem - 27 m
e) szerokość mierzona wzdłuż linii rozgraniczającej teren od ulicy KDD-2:
- frontów działek środkowych - 18–19 m,
frontu działki skrajnej przy granicy
obszaru objętego planem - 20 m,
f) kąt położenia granic działek w stosunku do
pasów drogowych ulic KDL-1 i KDD-2 - 90o
g) kąt położenia środkowej linii podziału w
stosunku do pasa drogowego KDD-1
stanowi wynikową podziału przyjętą według rysunku planu z uwzględnieniem
§ 6 ust. 2 i położenia pasa drogowego
ulicy KDD-1 równolegle do zachodniej
granicy terenu MN-6 w odległości 14 m
od tego terenu,
przy uwzględnieniu, że ulica KKD-2 jest
równoległa do ulicy KDL-1, zaś plac do
zawracania pojazdów ma szerokość 16,5 m,
2) teren MN-2, o powierzchni ok. 0,61 ha, w
stanie dotychczasowym niezabudowany, częściowo pokryty lasem oraz zadrzewieniem i zakrzewieniem, z planowaną zabudową jednorodzinną wolno stojącą na 8 działkach. Zabudowa
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działek jest ograniczona bliskością lasu na przyległym terenie położonym poza obszarem
planu, co powoduje konieczność zachowanie
wymaganej odległości od granicy lasu, o
której mowa w § 9 ust. 6 pkt 2. Dojazd od
przyległych planowanych ulic KDD-1 i KDD-2
oraz od planowanego ciągu pieszo-jezdnego
KDW-1. Dla celów scalenia i podziału nieruchomości uściśla się następujące parametry
działek na terenie MN-2 w oparciu o rysunek
planu:
a) powierzchnia działek - 650 – 900 m2
b) szerokość mierzona wzdłuż linii rozgraniczającej teren od ulicy KDD-2:
- frontów działek środkowych - 18–19 m,
- frontu działki skrajnej przy granicy
obszaru objętego planem - 29 m,
c) szerokość mierzona wzdłuż środkowej
linii podziału w odniesieniu w południowej części terenu:
- tyłu działki środkowej - 18–19 m,
- tyłu działki skrajnej przy granicy obszaru objętego planem - 31 m,
d) kąty położenia granic wszystkich działek
w stosunku do pasa drogowego ulicy
KDD-2 oraz do środkowej linii podziału
terenu - 90o
e) kąty położenia granicy działek w stosunku do ciągu pieszo- jezdnego KDW-1 stanowią wynikową podziału przyjętego
według rysunku planu z uwzględnieniem
powyższych parametrów, przy uwzględnieniu, że środkowa linia podziału jest
równoległa do ulicy KDD-2 i jest położona 38 m od tej ulicy oraz że końcowy odcinek ciągu pieszo-jezdnego KDW-1 jest
także równoległy do ulicy KDD-2,
3) teren MN-3, o powierzchni ok. 0,25 ha, w
stanie dotychczasowym niezabudowany i
porosły krzewami, z planowaną zabudową
jednorodzinną wolno stojącą na 3 działkach.
Planowana zabudowa działek jest ograniczona:
a) istniejącą napowietrzną linią elektroenergetyczną
15
kV,
wymagającą
uwzględnienia strefy jej oddziaływania
stosownie do ustaleń zawartych w § 9
ust. 5 pkt 7,
b) bliskością lasu na przyległym terenie położonym poza obszarem planu, co powoduje konieczność zachowanie wymaganej odległości od granicy lasu, o której
mowa w § 9 ust. 6 pkt 2,
c) przebiegiem planowanych sieci uzbrojenia
terenu, co wymaga zachowania odległości
nie mniejszej niż 10,0 m od południowej
granicy terenów objętych planem na działkach przyległych bezpośrednio do tej granicy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4.
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Dojazd od planowanych: ulicy KDD-1, ciągu
pieszo–jezdnego KDW-1 i dojścia z dojazdem
KDW-3.
Dla celów scalenia i podziału nieruchomości
uściśla się następujące parametry działek na
terenie MN-3 w oparciu o rysunek planu:
d) powierzchnia działek - 650 – 950 m2
e) granicę czołową działki trójkątnej należy
wyznaczyć przy równych długościach pozostałych jej granic, wynoszących - 57 m,
f) tylna granica działki przyległej do ulicy
KDD-1 i terenu MN-6, mierzona w granicy czołowej działki, o której mowa pod
lit. „e” - 15 m,
g) kąt położenia granicy dzielącej działki
przyległe do pasów drogowych ulicy
KDD-1 i ciągu pieszo-jezdnego KDW -1 w
stosunku do granicy czołowej działki, o
której mowa pod lit. „e” - 90o
h) kąty położenia granic działki przyległej
do ulicy KDD-1 w stosunku do pasa drogowego tej ulicy stanowią wynikową podziału przyjętego według rysunku planu,
z uwzględnieniem § 6 ust. 2 i przy przyjęciu, że odcinek pasa drogowego KDW-1,
o którym mowa pod literą „g” jest równoległy do granicy czołowej działki, o
której mowa pod literą „e” i położony w
odległości 37 m od tej granicy,
4) teren MN-4, o powierzchni ok. 1,17 ha, w
stanie dotychczasowym niezabudowany, z
planowaną zabudową jednorodzinną wolno
stojącą na 14 działkach, z ograniczeniem zabudowy istniejącą napowietrzną linią elektroenergetyczną 15 kV, stosownie do § 9
ust. 5 pkt. 7. Dojazd od istniejącej ulicy KDL-1
i od planowanego ciągu pieszo-jezdnego
KDW-2,
Dla celów scalenia i podziału nieruchomości
uściśla się następujące parametry działek na
terenie MN-4 w oparciu o rysunek planu:
a) powierzchnia działek - 600 – 1100 m2
b) minimalna szerokość działki - 17 m
c) maksymalna szerokość działki - 30 m,
d) szerokość frontu działki przyległej do ulicy
KDL-1 i ciągu pieszo- jezdnego KDW-2 (bez
uwzględnienia ścięcia narożnika) - 24 m,
e) kąt położenia granicy dzielącej działki
w stosunku do pasa drogowego ulicy
KDL-1 - 90o
f) kąty położenia granic działek w stosunku
do granic zewnętrznych nieruchomości
nr ewid. 3460, do których te działki przylegają, z wyłączeniem granicy tej nieruchomości wewnątrz działek położonych
przy ulicy KDL-1, wynoszą:
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-

na przedłużeniu granic nieruchomości - 0o
- w odniesieniu do pozostałych granic
nieruchomości - 90o
g) położenie południowej granicy północnego placu do zawracania pojazdów jest
równoległe do południowej granicy nieruchomości nr ewid. 3460,
h) położenie południowej granicy południowego placu do zawracania pojazdów
jest prostopadłe do zachodniej granicy
nieruchomości nr ewid. 3453,
i) kąty położenia granic pozostałych działek
w stosunku do ciągu pieszo – jezdnego
KDW-2 i jego części stanowią wynikową
podziału przyjętego według rysunku planu, z uwzględnieniem powyższych parametrów,
5) teren MN-5, o powierzchni ok. 0,42 ha, w
stanie dotychczasowym częściowo zabudowany, z istniejącą zabudową na 3 działkach, z
jedną działką niezabudowaną i budynkiem w
ruinie. Planuje się uzupełniającą zabudowę
jednorodzinną bliźniaczą na 2 działkach,
przylegającą do budynków istniejących na
sąsiednich działkach. Dojazd od istniejącej
lecz wymagającej regulacji ulicy KDL-2, z
uwzględnieniem planowanego poszerzenia
KDL-3,
6) teren MN-6, o powierzchni ok. 0,27 ha, w
stanie dotychczasowym zabudowany, z istniejącą zabudową jednorodzinną wolno stojącą na 4 działkach. Ograniczenie dalszej zabudowy działek stanowi planowane uzbrojenie terenu oraz istniejąca napowietrzna linia
elektroenergetyczna 15 kV, wymagająca
uwzględnienia strefy jej oddziaływania stosownie do ustaleń zawartych w § 9 ust. 5
pkt 7. Dojazd od przyległej ulicy KDL-1.
§ 9.1. Powierzchnia zabudowy budynkami
nie może przekraczać 1/3 powierzchni działek, z
dopuszczeniem jej powiększenia do 1/2 powierzchni działek nieprzekraczających 700 m2.
2. Podstawową zabudowę działki budowlanej, z zastrzeżeniem ust. 3, stanowi budynek
mieszkalny jednorodzinny, dwukondygnacyjny, z
dodatkową kondygnacją na użytkowym poddaszu, które może być przeznaczone na cele mieszkaniowe, z głębokością podpiwniczenia budynków planowanych do 2,20 m od powierzchni
terenu do poziomu posadzki piwnicy.
3. Dopuszcza się, na wszystkich działkach
budowlanych, usługi wbudowane w budynki
mieszkalne i niemieszkalne, a także zamiast budynków mieszkalnych dwukondygnacyjnych
- budynki mieszkalne jednokondygnacyjne przy
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zapewnieniu ich zharmonizowania z otoczeniem,
preferowane zwłaszcza przy małym zagłębieniu
podpiwniczenia, z użytkowym poddaszem, które
może być przeznaczone na cele mieszkaniowe.
4. Odległość zabudowy od południowej
granicy terenów objętych planem, o której mowa w § 8 ust. 3 pkt 3c, może ulec zmniejszeniu
po ustaleniu faktycznych potrzeb terenowych,
wynikających z realizacji niezbędnego uzbrojenia
terenu. Dotyczy to także nieprzekraczalnej linii
zabudowy, o której mowa w § 13 ust. 6 pkt 8,
lecz na odległość nie mniejszą niż 4 m od granicy dojścia z dojazdem KDW-3.
5. Uzupełnienia i inne zmiany w stosunku
do sposobu zagospodarowania uwidocznionego
w planszy podstawowej rysunku planu, są dopuszczalne w następującym zakresie:
1) zabudowa działek nie może wykraczać poza
nieprzekraczalne linie zabudowy i naruszać
granic stref oddziaływania linii elektroenergetycznych z zastrzeżeniem pkt 7, nie mogą
też ulegać zmianie wymagania planu dotyczące budynków planowanych i sposobu ich
użytkowania, przy czym obrysy budynków
oraz ich usytuowanie na planszy podstawowej rysunku planu mają charakter rozwiązań
postulowanych,
2) planowana w planszy podstawowej rysunku
planu zabudowa wolno stojąca może być
usytuowana w odległości nie mniejszej niż
1,5 m od granicy objętej planem działki sąsiedniej lub w granicy tej działki, jeżeli wynikać to będzie z potrzeby zachowania wymaganej odległości zabudowy od lasu istniejącego poza obszarem planu i nie powoduje
ograniczeń w planowanym zagospodarowaniu działek lub terenów sąsiednich,
3) planowanego stopnia zwartości zabudowy
wolno stojącej nie narusza usytuowanie lub
zbliźniaczenie w granicy sąsiadujących z sobą działek budowlanych części budynku
mieszkalnego, stanowiącej garaż na samochód osobowy albo inne pomieszczenie
niemieszkalne. Takie ukształtowanie zabudowy, niewynikające z rysunku planu, jeżeli
nie powoduje zwartej zabudowy na więcej
niż 2 działkach w jednym ciągu, jest również
zgodne z planem, pod warunkiem cofnięcia
omawianej części budynku w głąb działki co
najmniej na 3 m w stosunku do elewacji
frontowej budynku stanowiącego podstawową zabudowę działki oraz zachowania
uzupełniających wymagań, jakie wynikają
odpowiednio z pkt 4 i 5,
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4) zgodne z ustaleniami planu są nieuwidocznione w jego rysunku wolno stojące, a także
usytuowane lub zbliźniaczone w granicy sąsiadujących z sobą działek budowlanych, garaże na samochody osobowe i budynki niemieszkalne, w tym z usługami wbudowanymi, jeżeli nie powodują ograniczeń w planowanym zagospodarowaniu działek lub terenów sąsiednich, z zastrzeżeniem pkt 5,
5) planowane budynki, o których mowa w pkt 4,
powinny być usytuowane w drugiej linii zabudowy. Budynki te, a także części budynków mieszkalnych, o których mowa w pkt 3,
powinny być jednokondygnacyjne z możliwością poddaszy nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi, a ich architektura winna być
zharmonizowana z podstawową zabudową
działki oraz zapewniać estetyczny wgląd od
przyległych terenów ogólnodostępnych,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą
budynków istniejących, zaś w odniesieniu do
budynków planowanych ich postulowane w
planszy podstawowej rysunku planu oddalenie od nieprzekraczalnej linii zabudowy może
być zmniejszone lub zniesione pod warunkiem zharmonizowania zabudowy z pozostałą zabudową terenu,
7) uwidoczniona w planszy podstawowej rysunku planu szerokość strefy oddziaływania
istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, liczona od osi linii, wynosi
7,5 m i obowiązuje w stosunku do obiektów
budowlanych lub pomieszczeń w tych obiektach przeznaczonych na pobyt ludzi do czasu
zmiany przebiegu linii lub jej przebudowy na
linię kablową, przy czym odległość ta może
być zmniejszona za zgodą zarządcy linii,
popartą stosownymi obliczeniami, wykonanymi na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony przed promieniowaniem.
Zgody zarządcy linii wymaga również usytuowanie innych budynków, pomieszczeń i
urządzeń w omawianej strefie.
Inne uzupełnienia i zmiany w stosunku do planowanego sposobu zagospodarowania, jeżeli
nie wynikają z pozostałych ustaleń planu, są z
nim niezgodne, w tym niedopuszczalna jest na
jednej działce druga linia zabudowy, w stosunku
do przyległych ulic, budynkami mieszkalnymi
lub z pomieszczeniami mieszkalnymi, z wyjątkiem użytkowanych w ten sposób budynków
istniejących.
6. Zawarte w ust. 4 i 5 wymagania planu,
dotyczące usytuowania zabudowy, uzupełnia się
następującymi ustaleniami odległości budynków
od nieobjętych powyższymi wymaganiami terenów
położonych poza granicami obowiązywania planu:
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1) od granic takich terenów niebędących ulicami, z zastrzeżeniem pkt 2-3 m,
2) od granicy lasów na takich terenach (przy
planowanym w § 10 ust. 2 rozwiązaniu materiałowym zabudowy bez oddzielenia przeciwpożarowego) - 12 m.
7. Istniejące na działkach zadrzewienie, a
także zakrzewienie, nie wymagające likwidacji z
uwagi na planowaną zabudowę, powinno być
zachowane jako trwały element zagospodarowania.
§ 10. 1. W odniesieniu do budynków planowanych:
1) ustala się maksymalną wysokość 7,50 m dla
budynków dwukondygnacyjnych i 4,70 m dla
jednokondygnacyjnych, licząc średnio od
poziomu terenu - przy jego spadku - do górnej krawędzi najwyżej położonego okapu połaci dachowej, a także strome dachy o kącie
nachylenia połaci dachowych 35-50 stopni i
poszerzone okapy (50–70 cm). Przy użytkowym poddaszu, oświetlenie jego pomieszczeń lukarnami nie może powodować zabudowy nimi więcej niż połowy długości połaci
dachowej, mierzonej przy jej okapie. Odstępstwa w powyższym zakresie są dopuszczalne
dla przypadków uzasadnionych zharmonizowaniem formy architektonicznej z otoczeniem,
2) zakazuje się realizacji budynków z takimi
rozwiązaniami architektonicznymi jak stropodachy czy dachy pulpitowe lub schodkowe zwieńczenia ścian, wprowadzania do
elewacji lusterek i innych podobnych elementów dekoracyjnych, z zastrzeżeniem
możliwości odstępstw od powyższych wymagań dotyczących stropodachów dla budynków niemieszkalnych o powierzchni zabudowy do 25 m2 oraz części budynków, o
których mowa w § 9 ust. 5 pkt 3.
2. Planowane budynki powinny posiadać
ściany zewnętrzne i przekrycia dachowe nierozprzestrzeniające ognia, z dopuszczeniem odstępstw niepowodujących zwiększenia, z uwagi
na bezpieczeństwo pożarowe, odległości pomiędzy budynkami ponad 8 m, a także – stosownie
do swoich funkcji – powinny być wyposażone w
instalacje wewnętrzne, przyłączone do istniejących i planowanych sieci, z zastrzeżeniem ust. 8.
Niedopuszczalne jest użytkowanie budynków z
pomieszczeniami mieszkalnymi bez czynnej instalacji elektroenergetycznej, wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej.
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3. Określona planem głębokość podpiwniczenia może ulec zmianie w oparciu o szczegółowe ustalenie poziomu występowania wód
gruntowych.
4. Odpady stałe powinny być gromadzone
w pojemnikach przenośnych pod zadaszonymi
osłonami na terenie działki i wywożone okresowo na gminne wysypisko śmieci.
5. Planuje się ogrzewanie indywidualne, z
preferencją dla elektrycznego, gazowego lub
innego ekologicznego źródła ciepła.
6. Wody opadowe z działek zabudowanych
powinny być odprowadzone do kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem odstępstwa do czasu
możliwości przyłączenia do planowanej kanalizacji deszczowej.
7. Na terenach objętych planem obowiązuje zakaz budowy pomieszczeń usługowych trudno dostępnych dla osób niepełnosprawnych
oraz budowy ogrodzeń i innych urządzeń terenowych, które byłyby przeszkodą w dostępie
tych osób do terenów lub pomieszczeń o charakterze ogólnodostępnym.
8. Użytkowanie budynków, wymagających
przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, może nastąpić po zakończeniu budowy tej sieci i po oddaniu
jej do eksploatacji. Dopuszcza się wyprzedzające
budowę sieci kanalizacyjnej rozwiązania tymczasowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami dla zbiornika bezodpływowego, wymagające ścisłego nadzoru nad realizacją i eksploatacją tych rozwiązań w celu niedopuszczenia do
wprowadzenia ścieków do ziemi.
§ 11.1. Dopuszcza się odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i wymianę istniejących budynków, a także uzupełnienie istniejącej zabudowy, na warunkach ustalonych dla
analogicznych budynków planowanych z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli nie jest to sprzeczne z
przepisami odrębnymi oraz z planowanym przeznaczeniem terenu.
2. Dopuszcza się, jako zgodne z ustaleniami planu, zachowanie dla budynków istniejących, z wyłączeniem wymiany budynków, prawa
do dotychczasowego usytuowania w granicy
działki lub w odległości co najmniej 1,5 m od
takiej granicy, z możliwością dobudowy do granicy budynków położonych od niej w odległości
mniejszej niż 1,5 m, jeżeli nie powoduje to niedopuszczalnych przepisami odrębnymi ograniczeń w planowanej zabudowie lub w zagospodarowaniu sąsiednich działek lub terenów.
Teren zieleni publicznej
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§ 12.1. Teren ZP-1, o powierzchni ok. 0,05 ha,
wyodrębniony liniami rozgraniczającymi w planszy podstawowej rysunku planu, planuje się
przeznaczyć na urządzenie zieleńca o ograniczonym użytkowaniu ze względu na istniejącą tu
stację transformatorową oraz słupy i linie elektroenergetyczne, w tym na oddziaływanie linii
elektroenergetycznych 15 kV.
2. Na terenie ZP-1 dopuszcza się możliwość wymiany, przebudowy lub rozbudowy
istniejących tu urządzeń elektroenergetycznych.
Tereny ulic
§ 13. 1. Tereny oznaczone symbolami KD,
oddzielone od innych terenów liniami rozgraniczającymi w planszy podstawowej rysunku planu, są częścią istniejącej i planowanej sieci
ulicznej miasta Włoszczowy.
2. Ustalenia planu, dotyczące ulic istniejących KDL-1 i KDL-2, z zastrzeżeniem obowiązywania związanych z nimi nieprzekraczalnych linii
zabudowy, mają charakter postulowany z uwagi
na położenie tych ulic poza granicami obowiązywania planu. Objęcie tych ulic granicami opracowania planu wynika z ich związków funkcjonalno - przestrzennych z terenami położonymi
na obszarze objętym planem.
3. Ukształtowanie placów do zawracania
pojazdów powinno być zgodne z ich uwidocznieniem na planszy podstawowej rysunku planu,
z uwzględnieniem w obrębie ich obrysów miejsc
o minimalnych wymiarach określonych w ust. 5.
Ścięcia działek narożnych powinny umożliwiać
skręcanie pojazdów w prawo po łuku kołowym o
promieniu 6 m.
4. W pasach drogowych ulic przebiega
oraz planowane jest uzbrojenie terenu w zakresie i z uwzględnieniem zasad określonych w
§§ 14-21.
5. Planowane ulice o parametrach ulic dojazdowych, w razie niezaliczenia ich do kategorii
dróg gminnych, mogą pełnić funkcję osiedlowych dróg wewnętrznych, co może mieć wpływ
na sposób przebiegu w ich pasach drogowych
planowanego uzbrojenia terenu stosownie do
§ 14 ust. 4.
6. W skład terenów oznaczonych symbolem KD wchodzą:
1) teren KDL-1, stanowi istniejący odcinek drogi
powiatowej, pozostający poza granicami
obowiązywania planu lecz obsługujący zabudowę w tych granicach. W stanie istniejącym droga ta posiada klasę ulicy lokalnej, co
wskazuje na celowość postulowania dla niej
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następujących parametrów i planowania
adekwatnej do tej funkcji obowiązującej odległości przyległej zabudowy:
a) szerokość w liniach rozgraniczających
- 20 m,
b) szerokość jezdni - 6 m,
c) szerokość pasów zieleni przy jezdni
- 5 i 3 m,
d) szerokość obustronnych chodników - po
1,5 m,
e) szerokość ścieżek rowerowych przy
chodnikach - po 1,5 m,
f) nieprzekraczalna linia zabudowy od najbliższej krawędzi jezdni - 15 m,
g) prędkość projektowa - 40 km/h,
2) teren KDL-2 stanowi istniejący odcinek drogi
powiatowej, pozostający poza granicami
obowiązywania planu, obsługujący zabudowę położoną w granicach planu. Postuluje
się przyjęcie dla tej drogi klasy ulicy lokalnej,
co wskazuje na konieczność korekty jej przebiegu i postulowania dla niej następujących
docelowych parametrów po jej uzupełnieniu
o teren KDL-3 oraz planowania adekwatnej
do tej funkcji obowiązującej odległości przyległej zabudowy:
a) szerokość w liniach rozgraniczających
- 16 m,
b) szerokość jezdni - 6 m,
c) szerokość pasa zieleni przy jezdni - 4 m,
d) pas zieleni przy jezdni z możliwością zamiany na ścieżkę rowerową - 3 m,
e) szerokość
obustronnych
chodników
- po 1,5 m,
f) nieprzekraczalna linia zabudowy od najbliższej krawędzi jezdni na odcinku ulicy
objętej planem - 15 m,
g) prędkość projektowa - 40 km/h,
3) teren KDL-3, o powierzchni ok. 0,03 ha, stanowi fragment obszaru w granicach obwiązywania planu, który jest niezbędny do uzupełnienia nim ulicy oznaczonej symbolem
KDL-2 dla osiągnięcia przez nią docelowo
klasy ulicy lokalnej,
4) teren KDD-1, o powierzchni ok. 0,09 ha, stanowi planowaną ulicę o parametrach ulicy
dojazdowej, obsługującą planowaną zabudowę, w odniesieniu do której ustala się następujące parametry techniczne i ograniczenia w jej obudowie:
a) szerokość w liniach rozgraniczających
- 10 m,
b) szerokość jezdni - 6 m,
c) szerokość obustronnych chodników - po
2,0 m,

Poz. 984

d) nieprzekraczalna linia zabudowy od najbliższej krawędzi jezdni - 8 m,
e) prędkość projektowa - 30 km/h,
5) teren KDD-2, o powierzchni ok. 0,11 ha, stanowi planowaną ulicę o parametrach ulicy
dojazdowej, z placem do zawracania pojazdów, obsługującą planowaną zabudowę, w
odniesieniu do której ustala się następujące
parametry techniczne i ograniczenia w jej
obudowie:
a) szerokość w liniach rozgraniczających
- 10 m,
b) szerokość jezdni - 6 m,
c) szerokość obustronnych chodników - po
2,0 m,
d) miejsce do zawracania pojazdów - min.
12,5 x 12,5 m,
e) nieprzekraczalna linia zabudowy od najbliższej krawędzi jezdni - 8 m,
f) prędkość projektowa - 30 km/h,
6) teren KDW-1, o powierzchni ok. 0,11 ha, stanowi planowany ciąg pieszo – jezdny z placem do zawracania pojazdów, przewężony
do 5 m wzdłuż zieleni ulicznej, utwardzony
na całej powierzchni jezdnej, zapewniający
dojazd i dojście do działek budowlanych, w
odniesieniu do którego ustala się następujące
parametry techniczne i ograniczenia w jego
obudowie:
a) szerokość w liniach rozgraniczających
- 6 m,
b) miejsce do zawracania pojazdów - min.
12,5 x12,5 m,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii
granicznej ciągu pieszo-jezdnego - 4 m,
d) prędkość projektowa pojazdów - 20 km/h,
Teren KDW-1, z uwagi na jego ogólnodostępność, może służyć także jako dojazd
do przyległych gruntów położonych poza
granicami obowiązywania planu, w celu
obsługi ich użytkowania,
7) teren KDW-2, o powierzchni ok. 0,20 ha, stanowi planowany ciąg pieszo – jezdny z
dwoma placami do zawracania pojazdów
oraz zielenią uliczną u wylotu do ulicy KDL-1,
utwardzony na całej powierzchni jezdnej, zapewniający dojazd i dojście do planowanych
działek budowlanych, a także umożliwiający
dojazd do nieruchomości nr ewid. 3445, w
odniesieniu do którego ustala się następujące parametry techniczne i ograniczenia w jego obudowie:
a) szerokość w liniach rozgraniczających - 6 m,
b) miejsca do zawracania pojazdów - min.
12,5 x 12,5 m,
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c) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii
granicznej ciągu pieszo-jezdnego - 4 m,
d) prędkość projektowa pojazdów - 20 km/h,
przy czym dopuszcza się możliwość
utworzenia z części lub z całości nieruchomości nr ewid. 3369/23, kosztem zieleni ulicznej, osobnego dojazdu do przyległej części nieruchomości nr ewid. 3445
wynikłej z jej podziału, a także docelowego włączenia, na osobno ustalonych zasadach, ciągu pieszo- jezdnego KDW-2
do utworzonej z udziałem tego ciągu i
części działki nr ewid. 3445 osiedlowej
drogi wewnętrznej o parametrach ulicy
dojazdowej,
8) teren KDW-3, o powierzchni ok. 0,02 ha, stanowi planowane dojście z dojazdem do
działki o szerokości min. 4,5 m, z poszerzeniem do 5,0 m na wjazd i wejście na działkę,
utwardzone na całej powierzchni, zapewniające obsługę działki oddalonej od pozostałych ulic. Nieprzekraczalna linia zabudowy
wzdłuż dojścia z dojazdem winna być oddalona od południowej granicy terenów objętych planem na odległość 10 m, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4. Teren KDW-3, z uwagi na jego ogólnodostępność, może służyć także jako dojazd do przyległych gruntów położonych poza granicami obowiązywania planu,
w celu obsługi ich użytkowania.
Zasady uzbrojenia terenu
§ 14.1. Ustala się uzbrojenie terenów objętych planem w systemy infrastruktury technicznej, obejmujące wraz z urządzeniami towarzyszącymi następujące sieci:
1) elektroenergetyczną,
2) oświetlenia zewnętrznego,
3) teletechniczną,
4) wodociągową z hydrantami zewnętrznymi,
5) kanalizacji sanitarnej,
6) kanalizacji deszczowej,
7) gazową (docelowo).
2. Ustalone planem zasady uzbrojenia terenów, obejmujące podstawowe parametry i
ideowy przebieg objętych nimi sieci, w tym o
charakterze postulowanym dla sieci przewidzianych do realizacji poza granicami obowiązywania planu, podlegają szczegółowemu rozwinięciu
w projektach budowlanych. Zmiany, w stosunku
do rysunku zasad uzbrojenia terenu, dotyczące
wzajemnego położenia, przebiegu i włączenia
poszczególnych sieci, w tym – w miarę potrzeby
– wykraczające na tereny poza linie rozgraniczające ulic, a także zmiany parametrów, nie stanowią odstępstwa od ustaleń planu, jeżeli nie
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ograniczają w istotny sposób planowanego zagospodarowania terenów.
3. W planowanym wykorzystaniu terenów
mieszczą się także, przy uwzględnieniu ust. 2,
nieobjęte rysunkiem planu a niezbędne ze
względów funkcjonalnych, inne przewidziane
planem sieci uzbrojenia terenu oraz przyłącza do
wszystkich sieci i urządzenia z nimi związane, co
oznacza, że ich wykonanie na warunkach określonych przez przepisy odrębne i zarządców sieci, nienaruszające struktury przestrzennej planu,
jest zgodne z jego ustaleniami.
4. Usytuowanie planowanego uzbrojenia
terenów pomiędzy liniami rozgraniczającymi ulic
powinno odpowiadać przepisom odrębnym,
odnoszącym się do niezwiązanej z drogą infrastruktury technicznej w pasie drogowym ulic
zaliczonych do dróg publicznych.
5. Do sieci uzbrojenia terenu, planowanych
wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego KDW-2, może być
przyłączona zabudowa na działkach powstałych z
podziału nieruchomości nr ewid. 3445, przyległej do
granicy obowiązywania planu.
Plan, w razie wcześniejszej realizacji uzbrojenia
terenu na potrzeby powyższych działek w oparciu o przepisy odrębne, dopuszcza możliwość
przejścia tego uzbrojenia przez objęte planem
działki nr ewid. 3369/23 i 3369/24 oraz przez przyległy do nich fragment działki nr ewid. 3460, pod
warunkiem zastosowania w granicach tego
przejścia parametrów i rozwiązań technicznych
realizowanego uzbrojenia, pozwalających na
przyłączenie do niego w niezbędnym zakresie
planowanych sieci. Postuluje się także częściowe
lub całkowite zastąpienie wówczas przez to
uzbrojenie planowanych sieci wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego KDW-2, z przyłączeniem do tego
uzbrojenia planowanych działek na terenie MN-4.
§ 15.1. Dla zaopatrzenia w energię elektryczną obszaru objętego planem ustala się:
1) zachowanie, z możliwością wymiany i zmian
modernizacyjnych, istniejącej stacji transformatorowej oraz istniejących linii napowietrznych 15 kV z dopuszczeniem zmiany
ich przebiegu lub przebudowy na linie kablowe w sposób niekolidujący z pozostałym
planowanym zagospodarowaniem terenów,
oznaczonych kolejno symbolami E-2 i E-1 w
rysunku zasad uzbrojenia terenu,
2) zachowanie, z możliwością zmian modernizacyjnych, systemu napowietrznych linii niskiego napięcia, oznaczonych symbolem E-3
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w rysunku zasad uzbrojenia terenu, zasilających istniejącą zabudowę, a także przewidzianych do zasilania zabudowy planowanej
przy ulicy KDL-2, z możliwością sukcesywnego włączenia do planowanego systemu, o którym mowa w ust. 2, zabudowy
istniejącej w granicach planu przy ulicy KDL-1.
2. Dla zaopatrzenia w energię elektryczną
odbiorców z terenu objętego planem, z wyłączeniem zabudowy planowanej przy ulicy KDL-2,
ustala się system planowanej kablowej sieci
niskiego napięcia, oznaczonej symbolem E-4 w
rysunku zasad uzbrojenia terenu, usytuowanej
wzdłuż ulic, przyłączonej odpowiednio do istniejącej stacji transformatorowej, oznaczonej w
rysunku zasad uzbrojenia terenu symbolem E-2.
3. Postuluje się możliwość realizacji części
sieci kablowej niskiego napięcia wzdłuż ulicy
KDL-2 poszerzonej o teren KDL-3, pod warunkiem zapewnienia takiej realizacji wzdłuż pozostałej części ulicy Ogrodowej w oparciu o przepisy odrębne.
§ 16. Dla realizacji oświetlenia zewnętrznego terenu objętego planem, ustala się nieoznaczony w rysunku zasad uzbrojenia terenu
system planowanej oświetleniowej sieci kablowej niskiego napięcia, usytuowanej wzdłuż ulic
przy uwzględnieniu § 14 ust.3, przyłączonej do
stacji transformatorowej E-2, z odrębnym rozwiązaniem oświetlenia ulicy Ogrodowej po uregulowaniu jej przebiegu, z wykorzystaniem terenów KDL-2 i KDL-3 w oparciu o § 14 ust. 3.
§ 17. Dla realizacji potrzeb w zakresie
usług teletechnicznych, pozostawia się istniejący
system teletechnicznej sieci napowietrznej rozdzielczej do zachowania i uzupełnienia oraz planuje się docelowo system kablowej sieci teletechnicznej, usytuowany wzdłuż ulic. Obie sieci
są oznaczone odpowiednio symbolami T-1 (istniejąca) i T-2 (planowana) w rysunku zasad
uzbrojenia terenu. Systemy te winny być połączone z istniejącą siecią teletechniczną miasta,
przy czym planowana sieć kablowa powinna, w
miarę możliwości, przebiegać wzdłuż elektrotechnicznej sieci kablowej niskiego napięcia, o
której mowa w § 15 ust. 2, w łącznej kanalizacji
kablowej.
§ 18. Dla zaopatrzenia w wodę terenu objętego planem ustala się system rozdzielczej sieci
wodociągowej o przekrojach Ø 90 i Ø 63 mm,

Poz. 984

oznaczony symbolem W-2 w rysunku zasad
uzbrojenia terenu, usytuowany głównie pomiędzy liniami rozgraniczającymi ulic. Sieć będzie
zasilana z istniejącego wodociągu Ø 200 w ulicy
KDL-1, z odrębnym, bezpośrednim wykorzystaniem dla przyłączy wodociągu Ø 100 w ulicy
KDL-2. Oba wodociągi oznaczono w rysunku
zasad uzbrojenia terenu symbolem W-1. Uzbrojenie przewodów wodociągowych to zasuwy i
hydranty przeciwpożarowe.
§ 19. Dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenu objętego planem ustala się system
grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, oznaczony
symbolem Ks-2 w rysunku zasad uzbrojenia terenu, usytuowany głównie pomiędzy liniami
rozgraniczającymi ulic. Przekrój sieci sanitarnej
– Ø 200 i Ø 250. Odbiornikami ścieków będzie
istniejąca kanalizacja sanitarna Ø 400 w ulicy
KDL-1 oraz Ø 200 w ulicy KDL-2. Odbiorniki te
oznaczono w rysunku zasad uzbrojenia terenu
symbolem Ks-1. Uzbrojenie kanałów: studzienki
rewizyjne przelotowe i połączeniowe.
§ 20.1. Dla odprowadzenia wód opadowych z terenu objętego planem ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, system grawitacyjnej kanalizacji deszczowej, oznaczony symbolem Kd-2 w
rysunku zasad uzbrojenia terenu, usytuowany
głównie pod jezdniami ulic, uzależniony od realizacji odbiornika. Przekrój sieci deszczowej
– Ø 200 i Ø 250. Odbiornikiem będzie projektowana kanalizacja deszczowa w ulicy KDL-1,
oznaczona symbolem Kd-1 w rysunku zasad
uzbrojenia terenu. Uzbrojenie kanałów: studzienki rewizyjne przelotowe i połączeniowe
oraz wpusty uliczne.
2. Postulowana kanalizacja deszczowa
Kd-3 w ulicy KDL-2, wymagająca realizacji w
oparciu o przepisy odrębne z uwagi na jej położenie poza granicami obowiązywania planu,
będzie obsługiwać teren MN-5.
§ 21. Dla zaopatrzenia w gaz ziemny (docelowo) terenu objętego planem ustala się, nieoznaczony w rysunku zasad uzbrojenia terenu,
system gazociągów średnioprężnych, usytuowanych głównie wzdłuż ulic przy uwzględnieniu § 14 ust. 3, zasilanych z przyszłych gazociągów w ulicach KDL-1 i KDL-2, po zaopatrzeniu w
gaz przewodowy miasta Włoszczowy. Uzbrojenie: zespoły zaporowo – upustowe, rury ochronne z sączkami węchowymi.
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Rozdział 4
PRZEPISY UZUPEŁNIAJĄCE
§ 22. Tereny w granicach obowiązywania
planu mogą być wykorzystane w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania zgodnego z planowanym przeznaczeniem, bez możliwości tymczasowej zabudowy na terenach niezabudowanych.

2. Grunty leśne w granicach obowiązywania planu przeznacza się na cele nierolnicze
i nieleśne na podstawie zgody na takie przeznaczenie, uzyskanej w trybie odrębnych przepisów
decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2008 r. znak: OWS.III.6111-17/08.

§ 23.1. Grunty rolne w granicach obowiązywania planu przeznacza się na cele nierolnicze,
bez potrzeby uzyskania zgody na takie przeznaczenie w świetle przepisów odrębnych o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

§ 24. W celu naliczenia opłaty, o której
mowa w art. 36 ust. 4 powołanej na wstępie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się stawkę procentową w wysokości 25 % wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział 5
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz na stronie internetowej Gminy Włoszczowa.

§ 27. Uchwała obowiązuje po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Nowak
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/317/10
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
RYSUNEK MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „OSIEDLE REJA II” NA
OBSZARZE MIASTA WŁOSZCZOWY
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLI/317/10
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLI/317/10
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLI/317/10
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLI/317/10
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 131

– 8620 –

Poz. 984

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLI/317/10
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLI/317/10
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XLI/317/10
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLI/317/10
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
RYSUNEK MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „OSIEDLE REJA II” NA
OBSZARZE MIASTA WŁOSZCZOWY
Załącznik nr 9
do Uchwały nr XLI/317/10
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 10
do Uchwały nr XLI/317/10
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 11
do Uchwały nr XLI/317/10
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 12
do Uchwały nr XLI/317/10
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 13
do Uchwały nr XLI/317/10
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 14
do Uchwały nr XLI/317/10
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 15
do Uchwały nr XLI/317/10
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 16
do Uchwały nr XLI/317/10
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLI/317/10
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „osiedle Reja II”
na obszarze miasta Włoszczowy
W związku z uchwalaniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „osiedle Reja
II” na obszarze miasta Włoszczowy, zwanego
dalej „planem miejscowym”, Rada Miejska we
Włoszczowie, działając na podstawie art. 20 ust.
1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 ze zm.) postanawia przyjąć następujący
sposób rozstrzygnięcia nieuwzględnionych uwag
wniesionych do projektu planu miejscowego:
1. Uwaga (zastrzeżenie z dnia 6.07.2009 r. z uzupełnieniem z dnia 29.07.2009 r.) wniesiona przez
p. Mariana Wojtasińskiego do projektu planu
miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 04.08. – 24.08.2009 r.
Treść uwagi:
Pan Marian Wojtasiński nie wyraża zgody na
planowaną drogę dojazdową do jego działki nr
ewid. 3441/1, przylegającą do części północnej
granicy wyżej wymienionej działki. Droga ta jest
wyznaczona bez jakichkolwiek z nim uzgodnień,
jest stronnicza jednostronna i krzywdząca, nie
mająca nic wspólnego z prawem i dobrze pojętą
zasadą
sprawiedliwości, równości
wobec
wszystkich obywateli. Decyzja ta faworyzuje w
sposób jednoznaczny i ewidentny tylko i wyłącznie Państwa Halinę i Mirosława Kwapiszów
oraz narusza jego prawo do własności. Na takie
plany nie ma zgody z jego strony. Uzasadniając
swoje stanowisko p. Marian Wojtasiński opisuje
sposób wyznaczenia drogi, jej przebieg i uzbrojenie, a także wymagania techniczne i klasę drogi oraz organizację na niej ruchu. Informuje także, że każda inna droga będzie przez niego zaskarżona i stwierdza, że decyzje wydawane przez
Burmistrza powinny być takie, które będę zadowalać wszystkie strony.
Sposób rozpatrzenia uwagi:
Wójt Gminy Nagłowice, działając w oparciu o
postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w związku z wyłączeniem z tej sprawy Burmistrza Gminy Włoszczowa, na podstawie właściwych przepisów, w tym
na podstawie art. 17 pkt 12 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, postanowiła:

1) nie uwzględnić wyrażonego w powyższych
zastrzeżeniach braku zgody na planowaną
drogę dojazdową do działki nr 3441/1 (powinno być: nr 3444/1) należącej do Mariana
Wojtasińskiego, a także zarzutów o brak
uzgodnienia z nim wyznaczenia tej drogi, o
naruszenie tą drogą prawa, w tym jego prawa własności, zasad sprawiedliwości i równości wobec wszystkich obywateli, o faworyzowanie w kwestii drogi właścicieli sąsiedniej nieruchomości;
2) nie uwzględnić wyrażonego w powyższych
zastrzeżeniach stanowiska, wskazującego
sposób wyznaczenia drogi w planie miejscowym, jej przebiegu i uzbrojenia, a także
określającego wymagania techniczne i klasę
drogi oraz organizację na niej ruchu;
3) stwierdzić celowość poszerzenia ustaleń w
wymienionym na wstępie planie miejscowym, dotyczących planowanego ciągu pieszo-jezdnego KDW-1 i dojazdu KDW-3, o dopuszczalność dojazdów z nich do przyległych
gruntów, położnych poza granicami obowiązywania planu, w celu obsługi ich użytkowania.
W uzasadnieniu podano, co następuje:
Działka nr ewid. 3444/1( w zastrzeżeniach pomyłkowo podano nr ewid. 3441/1), stanowiąca
własność pana Mariana Wojtasińskiego, nie jest
objęta granicami obowiązywania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „osiedle Reja II” na obszarze miasta Włoszczowy,
zwanego dalej „planem miejscowym”.
Jakkolwiek działka ta przylega do granic planu
miejscowego, nie ma to wpływu na sposób jej
użytkowania. Nieruchomości objęte tym planem
nie są obciążone żadną formą służebności gruntowych, także służebnością drogową (drogą konieczną), na rzecz właściciela działki nr ewid.
3444/1. Planowane drogi mieszczą się w całości
w granicach planu miejscowego i żadna z nich
nie jest przeznaczona na dojazd do działki nr
ewid. 3444/1, jakkolwiek planowany dojazd o
szerokości min. 4,5 m, oznaczony symbolem
KDW-3, przylega bezpośrednio do granic działki
nr ewid. 3444/1. Brak w planie odniesienia do
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potrzeb przedmiotowej działki wynika również
stąd, że w toku jego sporządzania, przewidzianego przepisami powołanych na wstępie ustaw,
nie wpłynął żaden wniosek w sprawie dojazdu
do tej działki, pomimo podania do publicznej
wiadomości możliwości i 21-dniowych terminów
(19.05. – 15.06.2008 r. i 07.05. – 28.05.2009 r.)
składania wniosków do tego planu.
Reasumując, zastrzeżenia dotyczące dojazdu do
działki nr ewid. 3444/1 nie mogą być uwzględnione, bowiem dojazd taki nie jest przedmiotem
planu miejscowego i brak jest podstaw do tego,
aby plan taki dojazd ustalał. Stąd również zarzuty, dotyczące nieistniejącego w granicach planu i
nieplanowanego dojazdu, są bezprzedmiotowe.
Okoliczności, o których mowa wyżej, są także
powodem nieuwzględnienia zawartego w zastrzeżeniach stanowiska, dotyczącego wymagań
związanych z drogą. Nie jest ona potrzebna w
świetle przewidywanych w planie miejscowym
rozwiązań, a ponadto rozwiązania tego planu nie
mogą wykraczać poza granice dla niego określone stosowną uchwałą Rady Miejskiej we
Włoszczowie o przystąpieniu do jego sporządzenia. Takie wykroczenie byłoby bowiem niezbędne przy planowaniu zaproponowanego w zastrzeżeniach przebiegu drogi.
Nieuwzględnienie wniesionych zastrzeżeń nie
oznacza jednak braku celowości poszerzenia
ustaleń planu miejscowego w kwestii wykorzystania jego rozwiązań komunikacyjnych o charakterze ogólnodostępnym, jakimi są ciąg pieszo-jezdny KDW-1 i dojazd KDW-3, do umożliwienia dojazdów do przyległych gruntów, położonych poza granicami planu, w tym do działki
nr ewid. 3444/1, jeżeli byłoby to korzystne dla
obsługi ich użytkowania.
Rozstrzygnięcie:
Rada Miejska we Włoszczowie, akceptując sposób
rozpatrzenia uwagi, postanawia jej nie uwzględnić.
2. Uwaga (zastrzeżenie z dnia 5.11.2009 r.) wniesiona przez p. Mariana Wojtasińskiego do projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 15.10.–05.11.2009 r.,
w którym między innymi poszerzono ustalenia o
możliwość dojazdu, z planowanego ciągu pieszo–jezdnego KDW-1 i dojścia z dojazdem KDW3, do przyległych gruntów położonych poza granicami obowiązywania planu, w celu obsługi ich
użytkowania. Oznacza to także możliwość dojazdu do działki nr ewid. 3444/1, należącej do
p. Mariana Wojtasińskiego.
Treść uwagi:
Uwaga jest powtórzeniem zastrzeżenia z dnia
6.07.2009 r. z uzupełnieniem z dnia 29.07.2009 r.,
z dołączeniem szkicu, obrazującego przebieg

Poz. 984

fragmentu proponowanej drogi i z poszerzeniem
argumentacji na rzecz naruszenia jego prawa do
własności. Wyjaśnia, że jeżeli ktokolwiek utrudnia lub ogranicza dojazd sąsiadowi do jego
działki lub nieruchomości, takim działaniem w
sposób jednoznaczny narusza jego prawo do
własności. Powtarzając w uzasadnieniu swoje
stanowisko z poprzednio wniesionego zastrzeżenia, uzupełnia je względami bezpieczeństwa
dla przyszłych mieszkańców, mając na uwadze
służby ratunkowe, które nie powinny mieć
utrudnionego dostępu do wszystkich znajdujących się w przyszłości zabudowań.
Sposób rozpatrzenia uwagi:
Wójt Gminy Nagłowice, działając w oparciu o
wyżej wymienione postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w
ramach właściwych przepisów, w tym na podstawie art. 17 pkt 12 powołanej na wstępie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, postanowiła:
1) nie uwzględnić w ponowionym zastrzeżeniu
braku zgody na planowaną drogę dojazdową
do działki nr 3444/1 należącej do p. Mariana
Wojtasińskiego, a także zarzutów o brak
uzgodnienia z nim wyznaczenia tej drogi, o
naruszenie tą drogą prawa, w tym jego prawa do własności, zasad sprawiedliwości i
równości wobec wszystkich obywateli, o faworyzowanie w kwestii drogi właścicieli sąsiedniej nieruchomości;
2) nie uwzględnić wyrażonego w powyższym
zastrzeżeniu stanowiska, wraz z jego uzasadnieniem słownym i rysunkowym, wskazującego sposób wyznaczenia drogi w planie
miejscowym, jej przebiegu i uzbrojenia, a
także określającego wymagania techniczne i
klasę drogi oraz organizację na niej ruchu.
W uzasadnieniu podano, co następuje:
Zastrzeżenie zawarte w piśmie p. Mariana Wojtasińskiego z dnia 5.11.2009 r. jest w istocie powtórzeniem zastrzeżenia z dnia 06.07.2009 r. z
jego uzupełnieniem z dnia 29.07.2009 r., z załączeniem szkicu i rozwinięciem argumentacji,
które nie wpływają w istotny sposób na ich rozpatrzenie, głównie z uwagi na wykroczenie proponowaną drogą poza granice obszaru objętego
planem miejscowym.
Nowa okoliczność, jaką jest poszerzenie w projekcie planu miejscowego ustaleń o możliwość
dojazdu do gruntów położonych poza granicami
obowiązywania planu z ciągu pieszo-jezdnego
KDW-1 i dojścia z dojazdem KDW-3, co zapewnia
również dojazd do nieruchomości nr ewid. 3444/1,
należącej do p. Mariana Wojtasińskiego, nie
spowodowała zmiany wnoszonych zastrzeżeń.
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W tym stanie rzeczy, postanawiając nie
uwzględnić ponowionego zastrzeżenia, jednocześnie podtrzymano uzasadnienie rozpatrzenia
poprzednich zastrzeżeń, zawarte w piśmie znak:
Ri Ś.7322/9/2009 z dnia 28.09.2009 r., skierowanym do p. Mariana Wojtasińskiego, z wyłączeniem znajdującego się w nim odniesienia do

Poz. 984,985

celowości poszerzenia ustaleń planu miejscowego, który to postulat został już uwzględniony.
Rozstrzygnięcie:
Rada Miejska we Włoszczowie, akceptując sposób rozpatrzenia uwagi, postanawia jej nie
uwzględnić.
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLI/317/10
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji i zasadach finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących
do zadań własnych gminy
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
„osiedle Reja II” na obszarze miasta Włoszczowy
Planowane ulice oraz planowane uzbrojenie
terenu, objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „osiedle Reja II” na
obszarze miasta Włoszczowy, stanowią inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące
do zadań własnych Gminy Włoszczowa, z orientacyjnym kosztem ich realizacji, zawartym w
prognozie skutków finansowych uchwalenia
powyższego planu miejscowego, sporządzonej
wraz z projektem tego planu i włączonej do jego
dokumentacji planistycznej.
Realizacja tych inwestycji winna być prowadzona w miarę potrzeb sukcesywnie, przez wykonawców wyłonionych w przetargach opartych

na przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177 ze zm.), z dochodów własnych lub pozyskanych środków budżetowych Gminy Włoszczowa.
W przypadku realizacji przez inne podmioty infrastruktury technicznej na terenach przyległych,
obsługującej także zabudowę na obszarze objętym wymienionym na wstępie planem miejscowym, partycypacja Gminy Włoszczowa w kosztach tej infrastruktury powinna być określona
stosowną umową, zawartą przed przystąpieniem
do działań realizacyjnych.

984

985
985

UCHWAŁA NR XLII/329/09
RADY GMINY W MASŁOWIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104) – Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVII/214/2008 z dnia 30 grudnia
2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Masłów na 2009 rok pn. „Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.” otrzymuje brzmienie
załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów:
mgr Genowefa Jaros
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/329/09
Rady Gminy w Masłowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Dochody budżetu gminy na 2009 r.
Dział
1
010

Rozdz.
2

§
3

01010
0970
020
02001
0750
700
70005
0470
0750
0770
0830
0920
70095
0580
750
75023
0870
0970
756
75615
0500
75616
0310
0340
0360
0430
0490
0500
0910
75618
0410
0460
75621
0020

Treść
4
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wpływy z różnych dochodów
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Pozostała działalność
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Wpływy z różnych dochodów
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób prawnych

Zmiana planu
5
67 500,00
67 500,00
67 500,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00
- 483 835,00
- 486 375,00
5 300,00
4 300,00
- 500 000,00
3 915,00
110,00
2 540,00
2 540,00
- 1 404,00
- 1 404,00
96,00
- 1 500,00
414 239,00
- 46 000,00
- 46 000,00
296 439,00
126 000,00
55 000,00
12 000,00
439,00
- 10 000,00
110 000,00
3 000,00
155 000,00
7 000,00
148 000,00
8 800,00
8 800,00
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Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wpływy z różnych dochodów
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Razem:

300,00
300,00
300,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
500,00
500,00
500,00
0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/329/09
Rady Gminy w Masłowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Wydatki budżetu gminy na 2009 rok
Dział
1
630

Rozdz.
2

§
3

63003
4300
700
70095
4260
801
80101
4010
4110
4120
80103
4010
4110
4120
80104
4010
4110
4120
80110
3020
4010
4110
4120
851
85195
4230
853
85395
4018
4019
4118
4119
4128
4129
4178
4179
854
85401
3020
4010
4110
4120

Treść
4
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Zakup usług pozostałych
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
Zakup energii
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Przedszkola
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Gimnazja
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Razem:

Zmiana planu
5
- 10 000,00
- 10 000,00
- 10 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
6 745,00
- 69 010,00
- 95 837,00
23 113,00
3 714,00
19 715,00
16 729,00
2 572,00
414,00
6 843,00
4 315,00
2 174,00
354,00
49 197,00
- 694,00
37 910,00
10 316,00
1 665,00
- 7 197,00
- 7 197,00
- 7 197,00
0,00
0,00
1 563,00
82,00
200,00
10,00
38,00
2,00
- 1 801,00
- 94,00
8 452,00
8 452,00
694,00
6 591,00
1 004,00
163,00
0,00
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLII/329/09
Rady Gminy w Masłowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.
w złotych
Dział

1
010

Rozdział

2

01095
Razem dział 750
750
75011
Razem dział 750
751
75101
75113
Razem dział 751
852
85212
85213
85214
Razem dział 852
Ogółem

§

3

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem

4

5

z tego:
w tym:
Wydatki
bieżące

Wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodzeń
7

6

dotacje

pozostałe

Wydatki
majątkowe

8

9

10

2010

26 757
26 757

26 757
26 757

26 757
26 757

0
0

0
0

26 757
26 757

0
0

2010

56 966
56 966

56 966
56 966

56 966
56 966

47 315
47 315

0
0

9 651
9 651

0
0

2010
2010

1 563
22 897
24 460

1 563
22 897
24 460

1 563
22 897
24 460

1 125
3 650
4 775

0
0
0

438
19 247
19 685

0
0
0

2010
2010
2010

2 969 631
3 946
55 091
3 028 668
3 136 851

2 969 631
3 946
55 091
3 028 668
3 136 851

2 969 631
3 946
55 091
3 028 668
3 136 851

85 632
3 946
0
89 578
141 668

0
0
0
0
0

2 883 999
0
55 091
2 939 090
2 995 183

0
0
0
0
0

985

986
986

UCHWAŁA NR XLII/330/09
RADY GMINY W MASŁOWIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i art. 191
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
- Rada Gminy Masłów - uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego - 2009,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów:
mgr Genowefa Jaros
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/330/09
Rady Gminy w Masłowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Dz.

Rozdz.

§

1
010

2

3

01010
6050

600
60017
6050
710
71004
4300
801
80101
4270
900
90015
6050

Wydatki, które nie
Ostateczny
wygasają z upływem termin dokonania
roku budżetowego
wydatku
4
5
6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
52 582,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
52 582,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:
52 582,00
PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa
29 646,00
30.06.2010r
Wiśniówka (osiedle)
Przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Ameliówki
10 980,00
30.06.2010r
Projekt budowlany i wykonanie sieci wodociągowej w miej11 956,00
30.06.2010r
scowości Ciekoty do działki 252/5
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
3 471,19
Drogi wewnętrzne
3 471,19
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:
3 471,19
Budowa drogi w Mąchocicach Kapitulnych - Zakaniów
3 471,19
30.06.2010r
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
99 777,78
Plany zagospodarowania przestrzennego
99 777,78
Zakup usług pozostałych
99 777,78
30.06.2010r
OŚWIATA I WYCHOWANIE
8 296,00
Szkoły podstawowe
8 296,00
Zakup usług remontowych
8 296,00
30.06.2010r
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
5 368,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
5 368,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:
5 368,00
PB oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej do drogi woje5 368,00
30.06.2010r
wódzkiej w Masłowie Pierwszym
OGÓŁEM
169 494,97
Nazwa

986

987
987

POROZUMIENIE
z dnia 3 lutego 2010 r.
pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Zenona Janusa – Starostę Kieleckiego
Bogdana Gieradę – Członka Zarządu a Gminą Raków reprezentowaną przez: Alinę Siwonia
- Wójta Gminy
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
/Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 z późn. zm./
i art. 4, pkt 20 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o
drogach publicznych /Dz. U. z 2007 r., Nr 19 poz.
115/ strony zawierają porozumienie następującej
treści:
§ 1. Powiat Kielecki powierza Gminie
Raków prowadzenie zadania publicznego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej.
§ 2. Powierzenie obejmuje drogi powiatowe na terenie Gminy Raków.
§ 3. Gmina zobowiązuje się powierzone jej
zadania wykonać zgodnie z obowiązującym
prawem uwzględniając kryteria celowości, rze-

telności i gospodarności. Przez właściwe wykonanie zadania rozumie się: zwalczanie gołoledzi
przez posypywanie mieszanką i odśnieżanie
dróg na całej długości i szerokości ze szczególnym uwzględnieniem przystanków komunikacyjnych, dojazdów do szkół oraz skrzyżowań.
Wykaz dróg oraz standardy zimowego utrzymania stanowi załącznik nr 1.
§ 4. Gmina ponosi odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa w przypadku wykonania powierzonego zadania z naruszeniem zasad § 1 i § 3 porozumienia.
§ 5. Powiat Kielecki zastrzega sobie nadzór
nad realizacją powierzonego zadania, przez Kierownika Obwodu Drogowego w Łagowie wraz z
pracownikiem do spraw drogowych Urzędu
Gminy w Rakowie.
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§ 6. Za utrzymanie dróg przez okres na jaki
zawiera się porozumienie na terenie Gminy
Raków określonych w § 2 ustala się kwotę zryczałtowaną w wysokości 10 000,00 zł. (słownie:
dziesięć tysięcy i 00/100 zł).

Poz. 987,988

za wypowiedzeniem jednej ze stron z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starostwo Powiatowe w Kielcach może
dokonać rozwiązania porozumienia po uprzednim stwierdzeniu, że wykonanie powierzonych
zadań następuje w sposób rażąco niewłaściwy.
Dokonanie rozwiązania porozumienia w tym
trybie powinno być poprzedzone analizą okoliczności i wyznaczeniem 6 dniowego terminu do
usunięcia nieprawidłowości.

§ 7.
1) Środki finansowe będą przekazane w formie
dotacji w terminie do 15.03.2010r. na konto
Gminy w 94 8521 1016 2001 0004 7193 0001
w B.S Szydłów.
2) Rozliczenie dotacji nastąpi w formie zestawienia kserokopii faktur i przelewów w terminie do 31.05.2010r.

§ 11. Rozwiązanie porozumienia wymaga
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte do
30 kwietnia 2010r.

§ 12. Porozumienie sporządzono w trzech
jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 9. Porozumienie może zostać rozwiązane
przed upływem terminu określonego w pkt. 8:
- za zgodą obu stron w terminie wspólnie
ustalonym,

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z
dniem podpisania.
§ 14. Porozumienie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wójt:
mgr Alina Siwonia

Starosta Kielecki:
Zenon Janus

Skarbnik Gminy:
mgr Anna Pleban

Członek Zarządu:
Bogdan Gierada
Załącznik nr 1
do Porozumienia
z dnia 3 lutego 2010 r.
Drogi powiatowe na terenie Gminy Raków
i standardy ich zimowego utrzymania.
Gmina Raków

0349T Raków – Korzenno
0022T Życiny p. wieś - 2,0 km
0350T Korzenno – Rudki
0337T Makoszyn – Widełki
0349T Raków – Rakówka

- 10,0 km
– V Standard
12,0 km
- 7,0 km
- 1,7 km
- 7,0 km

0828T Chańcza p. wieś - 2,9 km
0338T Łagów – Wola Wąkopna
0352T Chańcza – Zapora
Razem:

– VI Standard
- 3,0 km
- 1,5 km
23,1 km
35,1 km
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988
988

SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją o realizacji „Powiatowego
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego” za 2009 rok
I) Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku.
W celu realizacji zadań w zakresie
zwierzchnictwa nad państwowymi służbami,
inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w

ustawach w zakresie porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli oraz zgodnie z art. 38a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzą-
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dzie powiatowym i Zarządzeniem Nr 25/2006
Starosty Sandomierskiego z dnia 28 grudnia
2006 roku zmienionym Zarządzeniem Nr 1/2008
Starosty Sandomierskiego z dnia 2 stycznia 2008
roku, została powołana Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku.
Zgodnie z przyjętą zasadą pracy, posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbywały się w zależności od potrzeb i w 2009 roku
zwołano 3 posiedzenia, i tak:
1) Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się
20 lutego 2009 roku na którym zapoznano się
ze wstępnym projektem sprawozdania z
działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz informacją z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i
Porządku Publicznego za 2008 rok, w którym
poinformowano o podejmowanych najważniejszych działaniach i efektach jakie uzyskano w tym względzie. Przedstawiona propozycja sprawozdania została jednogłośnie zaakceptowana przez członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
2) Drugie posiedzenie KBiP odbyło się 3 września
2009 roku, na którym zapoznano się z problemami występowania patologii wśród
dzieci i młodzieży. Informację w tym zakresie
przedstawiali Komendant Powiatowy Policji
w Sandomierzu, Komendant Hufca ZHP w
Sandomierzu oraz Naczelnik Wydziału
Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. Kolejnym tematem
poruszanym na posiedzeniu była informacja
przygotowana i przedstawiona przez Komendanta Powiatowego PSP w Sandomie-

Poz. 988

rzu dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu sandomierskiego. W posiedzeniu udział wzięli Pan Maciej Pańpuch,
Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego
ds. Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań oraz Pan Janusz Łach, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowsiego.
3) Trzecie posiedzenie KBiP odbyło się w dniu
27 października 2009 roku i zostało połączone ze społeczną debatą na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu
sandomierskiego. Organizatorami debaty byli Starosta Powiatu Sandomierskiego Stanisław Masternak oraz Komendant Powiatowy
Policji w Sandomierzu Zbigniew Kotarski.
Wśród zaproszonych osób byli między innymi: Świętokrzyski Komendant Wojewódzki
Policji w Kielcach mł. insp. Mirosław Schlosser, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP Kielce podinsp. Jakub Kosiń, Pełnomocnik ds.
Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych
Zachowań Maciej Pańpuch, Pełnomocnik
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Janusz Łach oraz burmistrzowie, wójtowie,
przedstawiciele
samorządów, zarządów,
stowarzyszeń, dyrektorzy szkół, policjanci i
inne osoby zainteresowane problematyką
bezpieczeństwa. W debacie społecznej
uczestniczyło 75 osób. Poruszono wiele ważnych problemów, które mają ogromny
wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w
miejscach publicznych oraz miejscach zamieszkania wszystkich mieszkańców powiatu
sandomierskiego.

II) Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za 2009 rok.
„Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” przyjęty Uchwałą
Rady Powiatu Nr XXX/190/2002 z dnia 26 czerwca
2002 roku, określający istotne zagrożenia dotyczące terenu powiatu sandomierskiego oraz
przyjęty harmonogram realizacyjny wskazujący
kierunki działań zapobiegawczych był w pełni
realizowany przez zainteresowane instytucje w
2009 roku.
W swojej bieżącej działalności Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku inspirowała realizatorów Programu do podejmowania nowych działań inwestycyjnych, organizacyjnych i profilaktyczno–edukacyjnych oraz do ciągłego zwiększania

aktyności. Jednostki realizujące program bezpieczeństwa dzięki wprowadzanym systematycznie
zmianom organizacyjnym oraz podejmowanym
działaniom zapobiegawczym i pozyskiwanym
środkom finansowym, a także dzięki dużej aktywności, uzyskują bardzo dobre efekty w swojej
pracy, i tak:
1) Rok 2009 był kolejnym rokiem realizowania
przez Policję naszego regionu nowej Strategii Rozwoju Policji Świętokrzyskiej na lata
2005–2010. Została ona stworzona w oparciu
o misję świętokrzyskiej Policji, cyt:
„Systematycznie poprawiając skuteczność,
służymy społeczeństwu zapewniając bezpieczeństwo i porządek publiczny, zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawa.
Jesteśmy Waszą policją, razem tworzymy
bezpieczne województwo świętokrzyskie”.
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W ramach Strategii przyjętych zostało na
szczeblu wojewódzkim 16 trzyletnich programów operacyjnych, które w przeważającej części zawierały również zadania dla powiatów. Własne dwa programy opracowane
zostały także w Komendzie Powiatowej Policji w Sandomierzu, tj.:
- program „Ograniczenie przestępstw i
wykroczeń na terenie Sandomierza”,
- program „Poprawa efektywności doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Policji Komendy Powiatowej
Policji w Sandomierzu”.
Do podstawowych założeń strategii oraz
programów operacyjnych należy utrzymanie
wysokiego poziomu społecznego poczucia
bezpieczeństwa i podniesienie poziomu zaufania do Policji, realizowane poprzez
usprawnienie zarządzenia i funkcjonowania
jednostek Policji oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego, połączone z ograniczeniem przestępczości i patologii.
Wszelkie działania sandomierskiej Policji w
2009 roku wynikały z przedmiotowej strategii
oraz przyjętych do niej elementów wykonawczych, jakimi są programy operacyjne.
Nierozłączną część strategii stanowi działalność prewencyjna realizowana w ramach
programu „Bezpieczny Powiat Sandomierski”. Modelowa współpraca samorządu, Policji i innych organizacji społecznych realizujących program, zaowocowała organizacją
wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych,
adaptacją podjazdów w domach ofiar wypadków drogowych, pomocą prawną dla osób pokrzywdzonych, czy organizacją wspólnie z Policją wielu festynów rodzinnych, przedsięwzięć
profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Wszystkie te inicjatywy realizowane były
z władzami terenowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi.
W tym miejscu należy podkreślić bardzo dobrą współpracę z samorządami lokalnymi z
terenu powiatu sandomierskiego w zakresie
bezpieczeństwa, która jest realizowana wg
wspólnie opracowanych lokalnych strategii
bezpieczeństwa. W roku ubiegłym przyjęte
strategie były realizowane ze wszystkimi
jednostkami samorządu terytorialnego i są
one przykładem zasady kaskadowego zarządzania bezpieczeństwem.
a) W 2009 roku przestępczość na terenie
powiatu sandomierskiego występowała
w kategoriach nie odbiegających od lat
poprzednich. Przeważała drobna przestępczość pospolita przeciwko mieniu,
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głównie kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże z włamaniem, rozboje i wymuszenia
rozbójnicze, uszkodzenia mienia, bójki i
pobicia, kradzieże samochodów. Przestępstwa te stanowiły ok. 57,8 % wszystkich przestępstw stwierdzonych w 2009
roku na terenie powiatu sandomierskiego. W ubiegłym roku na terenie powiatu
sandomierskiego było bezpieczniej, gdyż
w stosunku do roku poprzedniego odnotowano znaczny spadek liczby zaistniałych przestępstw.
Ogółem odnotowano na terenie powiatu
sandomierskiego 1342 wszystkich przestępstw z czego 86 było przestępstwami
gospodarczymi. W stosunku do roku poprzedniego było to ogółem o 665 przestępstw mniej, przy czym w 2009 r. zaistniało o 572 mniej przestępstw gospodarczych.
W 2009 roku KPP Sandomierz osiągnęła
wykrywalność ogólną w zakresie przestępczości kryminalnej i gospodarczej na
poziomie 69,7 % co jest spadkiem o 12,8 %
w stosunku do roku ubiegłego. Wykrywalność w kategorii sprawców pobić i
bójek wyniosła 80 %, sprawców
uszczerbku na zdrowiu – 91,3 %, uszkodzeń mienia – 32,1 %. W kategorii kradzieży mienia osiągnięto wykrywalność
na poziomie 29,2 %. Uzyskano 75 % wykrywalności w kategorii rozboi i wymuszeń rozbójniczych. W kategorii kradzieże
z włamaniem wykrywalność wyniosła
38,6 %. Poza wykrywalnością kradzieży,
która była na zbliżonym poziomie do poprzedniego roku we wszystkich pozostałych kategoriach nastąpił spadek wykrywalności sprawców przestępstw. Wzrost
wykrywalności odnotowano również
wśród sprawców kradzieży samochodów
do poziomu 44,4 %.
Należy dążyć do zwiększenia wykrywalności szczególnie w kategorii kradzieży i
kradzieży z włamaniem, gdyż osiągane
wyniki na pewno nie satysfakcjonują
społeczeństwa. Wszelkie poczynione
zmiany w strukturach jednostki zapewne
przyczynią się do efektywniejszej pracy.
Osiągnięte dobre wyniki w niektórych kategoriach wiązały się z szybką reakcją na
zaistniałe przestępstwo. Kierowane na
miejsce zdarzeń przez dyżurnych patrole
prewencji i służby kryminalne skutkowały
bezpośrednim zatrzymywaniem sprawców
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przestępstw. Zanotowano znaczny wzrost
zatrzymań sprawców na gorącym uczynku. Dobra współpraca z organami prokuratury pozwoliła szybko i efektywnie
kończyć postępowania przygotowawcze
szczególnie z zastosowaniem art. 335 kpk
na poziomie 75,9 % wszystkich spraw
kończonych aktem oskarżenia. W roku
ubiegłym zarzuty popełnienia przestępstw przedstawiono ogółem 765
sprawcom w tym 4 cudzoziemcom, wobec których kierowano akty oskarżenia
do Sądów Grodzkich i Rejonowych. Wobec 13 zastosowano tymczasowe aresztowania. Wśród sprawców przestępstw
było 67 nieletnich, wobec których kierowano postępowania do Sądów Rodzinnych i Nieletnich, co wskazuje na konieczność kontynuowania działań profilaktycznych z młodzieżą.
W 2009 roku pion Policji Kryminalnej realizował główne założenia Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach określone w Strategii
Działania Świętokrzyskiej Policji na lata
2007-2009 tj.:
- ograniczenie przestępczości przeciwko mieniu i wzrost lub utrzymanie
dotychczasowej wykrywalności,
- ograniczenie przestępstw przeciwko
życiu i zdrowiu przy utrzymaniu lub
wzroście ich dotychczasowej wykrywalności,
- pozbawienie sprawców pożytków z
przestępstwa,
- skuteczne zwalczanie przestępczości
zagrażającej interesom państwa poprzez podniesienie skuteczności w
rozpoznawaniu, ujawnianiu oraz ściganiu sprawców przestępstw szczególnie dotkliwych dla społeczeństwa.
W wyniku realizacji tych zadań w 2009
roku na terenie powiatu sandomierskiego:
- zmniejszeniu uległa liczba kradzieży
mienia o 28,
- zmniejszeniu uległa liczba rozboi
kradzieży rozbójniczych o 3,
- zmniejszeniu uległa liczba bójek i pobić o 12.
Równocześnie realizując te zadania w
2009 roku zwiększono:
- liczbę spraw z zabezpieczeniem mienia sprawcom oraz spraw, w których
ujawniono mienie pochodzące z
przestępstw,
- zwiększono
ujawnialność
przestępstw korupcyjnych.
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b) W analizowanym okresie jednym z
głównych priorytetów pracy sandomierskiej Policji było uczynienie służb zewnętrznych bardziej widocznymi i skuteczniejszymi. Wynikało to z przyjętych
założeń strategii Policji świętokrzyskiej
oraz programów operacyjnych. Służbom
prewencyjnym postawiono więc za cel:
zwiększenie liczby policjantów kierowanych do służby patrolowej, dyslokowanie
służb w oparciu o wyznaczone strefy
bezpieczeństwa, a więc w miejsca najbardziej zagrożone, utrzymywanie wysokiej liczby patroli pieszych oraz właściwy
stosunek do obywateli przy jednoczesnym reagowaniu na wszelkiego rodzaju
naruszenia prawa.
W okresie 2009 roku do służby w ramach
patrolu pieszego na terenie miasta Sandomierza skierowano maksymalną ilość
funkcjonariuszy, co w efekcie przyczyniło
się do ograniczenia popełnianych przestępstw i wykroczeń, a w szczególności
kradzieży z włamaniem, bójek i pobić,
spożywania alkoholu w miejscach zabronionych. Również sama obecność policjantów bardzo często zapobiegała agresywnym zachowaniom młodzieży jak
również przeciwdziałała wandalizmowi i
zachowaniom chuligańskim.
W analizowanym okresie funkcjonariusze
pionu prewencyjnego pełnili 43 służby
wspólnie z funkcjonariuszami Straży
Miejskiej w Sandomierzu oraz 39 służb ze
Strażą Rybacką, co spotkało się z pozytywnym odbiorem ze strony społeczności lokalnej. W najbardziej uczęszczanych
miejscach Sandomierza, tj. Plac 3 Maja,
Rynek Starego Miasta, okolice dworca PKS,
ciąg placówek handlowych i usługowych
przy ulicy Mickiewicza, rejon giełdy przy ulicy Przemysłowej – odnotowano wyraźną
poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Dotyczy to także ciągu handlowego przy ul. Mickiewicza.
c) Policjanci pionu prewencyjnego podejmowali liczne działania zapobiegawcze w
ramach prewencji kryminalnej poprzez
działalność edukacyjną i profilaktyczną.
Program Bezpieczny Powiat Sandomierski
realizowany był poprzez programy cząstkowe, do których możemy zaliczyć: bezpieczny biznes, szkoła – rodzina – środowisko, program przeciwdziałania narkomanii,
świętokrzyski program pomocy ofiarom
przestępstw, bezpieczny wypoczynek, bezpieczny dom, osiedle, parking.
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W 2009 roku w ramach programu Razem
Bezpieczniej przeprowadzono szereg akcji i przedsięwzięć, do których możemy
zaliczyć:
- działania w zakresie programu „Raz,
Dwa, Trzy bądź bezpieczny i Ty”,
- realizacja programu „Nie daj się zabić - życie jest zbyt cenne”,
- działania prewencyjno–szkoleniowe
dla osób starszych,
- przedsięwzięcia organizowane w ramach obchodów Dnia Dziecka,
- działania w ramach Świętokrzyskich
Dni Profilaktyki,
- działania szkoleniowo–pokazowe w
czasie festynów i pikników,
- zorganizowano dla piątoklasistów
Turniej „Bezpieczeństwo na piątkę”,
- działania profilaktyczne „Bliżej Teatru” z udziałem Teatru Lalki Aktora
Kubuś w Kielcach, przeprowadzono
turniej z zapamiętanej wiedzy dla
dzieci szkół podstawowych,
- działania z okazji Dnia Świętego Mikołaja,
- działania terenowe dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu i papierosów.
Z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dużą uwagę przykładano do
edukacji najmłodszych jego uczestników,
realizowaną głównie poprzez:
- przeprowadzenie egzaminów na karty rowerowe i motorowerowe,
- spotkania i pogadanki z dziećmi z
przedszkoli i szkół powiatu sandomierskiego,
- rozegranie turnieju motoryzacyjnego
i turnieju wiedzy o ruchu drogowym
dla szkół podstawowych i gimnazjów,
- udział w ćwiczeniach i szkoleniach z
zakresu ratownictwa drogowego (we
współpracy z PCK i Grupą Ratownictwa Drogowego),
- prowadzenie lustracji dróg oraz składanie stosownych wniosków do administratorów dróg.
Ponadto organizowano wiele przedsięwzięć na rzecz poprawy wspólnego bezpieczeństwa m. in. Starosta Sandomierski
wspólnie z samorządami miejskimi i gminnymi zakupił szelki odblaskowe (800 sztuk)
z przeznaczeniem dla pierwszoklasistów
ze szkół podstawowych w powiecie sandomierskim. Policja uczestniczyła w
przedsięwzięciu
profilaktycznym
dla
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dzieci organizowane wspólnie z gazetą
codzienną Echo Dnia. Zapoczątkowano
tworzenie drugiego w powiecie zespołu
interdyscyplinarnego przy Starostwie
Powiatowym w Sandomierzu. W grudniu
2009 roku Sandomierska Policja ruszyła z
kampanią o nazwie „Nie daj się okraść”,
w której poprzez media, komunikaty, plakaty z hasłem „Moja kieszeń – Moja torebka” uświadamiała o zagrożeniach
płynących ze strony kieszonkowców.
Sandomierska Policja włączyła się do
działań w ramach nowego programu
rządowego pod nazwą „Bezpieczna i
przyjazna szkoła”, który będzie realizowany aż do roku 2013.
Dzielnicowi KPP Sandomierz aktywnie
uczestniczyli w realizacji wszystkich podprogramów prewencyjnych. Szczególną
rolę odgrywają w realizacji Świętokrzyskiego Programu Pomocy Ofiarom Przestępstw. Zadania wynikające z założeń
prewencji kryminalnej starali się upowszechniać w czasie codziennych, ale
również podczas licznych spotkań z
mieszkańcami oraz w czasie organizowanych imprez i festynów. Współpracowano z kościołami, w których wygłaszano komunikaty profilaktyczne dla osób
starszych. Prowadzono szkolenia dla
osób starszych m. in. na Uniwersytecie
II Wieku na Wyższej Szkole Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu.
Dzielnicowi utrzymywali również ścisłe
kontakty ze szkołami w swoich rejonach
działania. Największe zaangażowanie
dzielnicowych, a także innych policjantów w podejmowaniu działań profilaktycznych na rzecz dzieci było skupiane w
okresie ferii zimowych, dnia wagarowicza, wakacji, początku roku szkolnego
oraz w czasie wszelkich imprez kulturalno–
rozrywkowych.
Mając na celu realizacje polityki wzrostu
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
powiatu sandomierskiego oraz wymianę
informacji o występujących zagrożeniach, a także w celu uzyskania informacji od obywateli, co do ewentualnych
oczekiwań adresowanych do Policji w
2009 roku – zostały zorganizowane spotkania z lokalnymi społecznościami przeprowadzone w formie debat . Na terenie
powiatu zorganizowano łącznie 16 debat.
Ponadto zorganizowano jedna debatę na
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poziomie całego powiatu z udziałem
wszystkich instytucji zainteresowanych
ogólnym bezpieczeństwem oraz Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim
Policji w Kielcach. Podczas tej debaty
powstało wiele wniosków, które są
obecnie realizowane. Ponadto Komenda
Powiatowa Policji realizowała wnioski
powstałe na ubiegłorocznej debacie społecznej z udziałem Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, starając się swoje działania ukierunkować na
ograniczenie dokuczliwych dla mieszkańców powiatu zjawisk patologii społecznych. Wnioski te zostały zrealizowane tj.:
powstał na prawobrzeżnej części Sandomierza Punkt Przyjęć Dzielnicowego
Policji, usprawniono wjazd na Giełdę
Owocowo – Warzywną w Sandomierzu,
zmieniono organizację ruchu w rejonie
Starego Miasta w Sandomierzu. Policjanci KPP Sandomierz aktywnie uczestniczyli w Tygodniu Pomocy Ofiarom
Przestępstw, gdzie udzielono 27 porad
zainteresowanym osobom. Dzielnicowi
kontynuują współpracę z istniejącymi
grupami sąsiedzkiej czujności i koalicjami na rzecz bezpieczeństwa.
Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra
współpraca z samorządami lokalnymi z
terenu powiatu sandomierskiego w zakresie bezpieczeństwa realizowana wg
wspólnie opracowanych lokalnych strategii bezpieczeństwa. Strategie te podpisano z burmistrzami i wójtami wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.
2) Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Sandomierski” wraz z Komendą Powiatową Policji i
PSP,
OSP,
Poradnią
Psychologiczno–
Pedagogiczną, Parafiami Rzymsko–Katolickimi, Urzędami Gmin, Kierownictwami Szkół,
Komendą Hufca ZHP, Sandomierską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Wydziałami Starostwa Powiatowego kontynuowało realizację programu cząstkowego „Bezpieczny Powiat Sandomierski” stanowiący integralną
część „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”.
Dzięki bardzo poważnemu zaangażowaniu
tych instytucji w akcję przeciwdziałania
wszelkim przejawom patologii, a także w celu zapobiegania różnym formom uzależnień,
takich jak: narkotyki, alkohol, gry telewizyjne
i komputerowe, radzenia sobie z agresją,
kontynuowano bardzo ważne programy,
m.in.: „Jestem bezpieczny w drodze do szkoły”,
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„Sport przeciw uzależnieniom”, „Zachowaj
trzeźwy umysł”, „My i zagrożenia”, czy organizowany wspólnie ze Starostwem Powiatowym w ramach profilaktyki HIV/AIDS oraz
zapobiegania uzależnieniom konkurs wśród
młodzieży gimnazjalnej pt. „Gimnazjalisto!
Wybierz zdrowe życie bez nałogów!”. Celem
konkursu było zwiększenie aktywności młodzieży w dziedzinie zapobiegania uzależnieniom, upowszechnienie wśród młodzieży
wiedzy dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS,
wzbogacenie metod i środków oddziaływania na młodzież w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobiegania HIV/AIDS.
a) W I Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu podejmowane były działania
profilaktyczne w ramach Szkolnego Programu Profilaktycznego na lekcjach wychowawczych. Działania te zmierzały do
przeciwdziałania patologiom, usuwaniu
zgubnych skutków niedojrzałych decyzji i
zachowań, wzmacniania czynników pozytywnych, promujących akceptowane postawy. Były działaniami ukierunkowanymi na profilaktykę problemów młodzieży.
Odbywały się prelekcje organizowane
przez Komendę Powiatową Policji w
Sandomierzu oraz spotkania z ginekologiem dr Z. Zawadzką. Organizowane były
również warsztaty prowadzone przez
pracowników Poradni Psychologiczno–
Pedagogicznej w Sandomierzu. Na zajęciach wychowawczych oraz na przedmiotach przedsiębiorczość i przysposobienie
obronne realizowano pod patronatem
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach szkolny program „Kultura bezpieczeństwa”. Organizowane były zbiórki
pieniędzy na rzecz potrzebujących – wychowanków Domu Dziecka w Łoniowie,
wolontariat w Domu Pomocy Społecznej
w Sandomierzu, wolontariat w Ośrodku
„Radość Życia” w Sandomierzu, wolontariat w Warsztatach Terapii Zajęciowej
w Sandomierzu oraz akcja charytatywna
na rzecz potrzebujących dzieci. Odbyła
się także prezentacja spektakli profilaktycznych dla młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego: „Granica” – spektakl o
przemocy i agresji i jej przeciwdziałaniu;
„Spektakl sportowo-profilaktyczny Jurija
Ziniewicza”; „Pozytywka” – spektakl profilaktyczny przygotowany przez uczniów
Collegium Gostomianum i prezentowany
w maju, czerwcu i listopadzie dla
uczniów naszej szkoły oraz szkół sandomierskich.
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W 2009 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu przeprowadzono
szereg działań mających na celu usprawnienie i zwiększenie trafności oraz podnoszenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia młodzieży
przestępczością i demoralizacją, wykształcenie adekwatnych do sytuacji reakcji pedagoga, nauczycieli, dyrekcji,
kształtowanie u uczniów postaw pożądanych społecznie, kształtowanie osobowości młodzieży oraz współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój młodzieży.
Realizacja powyższych działań przeprowadzana była przy ścisłej współpracy z
wieloma instytucjami.
W ramach współpracy z KP Policji zrealizowano spotkania policjantów z uczniami
dotyczące odpowiedzialności nieletnich
za popełniane czyny karalne, następstw
uczestnictwa młodzieży w grupach przestępczych, prawnych aspektów narkomanii, nadużywania alkoholu, sposobów
unikania zagrożeń, zachowań ryzykownych, zasad bezpieczeństwa, itp. Współpraca II LO z Sądem Rejonowym w Sandomierzu polegała na przeprowadzaniu
spotkań młodzieży z Sędzią Sądu Rodzinnego i Nieletnich oraz Kuratorami z
Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w
Sandomierzu, w czasie których uczniowie zaznajamiali się m. in. z przepisami
dotyczącymi postępowania w sprawach
nieletnich. Współdziałanie ze Świetlicą
Socjoterapeutyczną „Przystań” polegało
na działalności wolontariackiej uczniów
na rzecz wychowanków świetlicy przejawiającej się poprzez pomoc w nauce i
organizacji czasu wolnego wychowanków. W ramach współpracy z Poradnią
Terapii Uzależnień w Sandomierzu przeprowadzono spotkania z uczniami oraz
szkolenia Rady Pedagogicznej dotyczącej
zarówno profilaktyki uzależnień, jak również ich leczenia. Ponadto uczniowie
uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym
„WPADKA”, którego tematyka oscylowała wokół kwestii przemocy wśród
uczniów, wagarów, używania narkotyków i
nadużywania alkoholu oraz w programie
szkolno–wychowawczym „REKORD” mającym na celu przedstawienie form zastępujących agresywne wyładowanie
emocji, alternatywy spędzania wolnego
czasu, form samoobrony oraz uświadomienie uczniom skąd mogą czerpać prawidłowe wzorce postępowania.
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Bursa Szkolna jest placówką publiczną
zapewniającą opiekę i wychowanie
uczniom w okresie pobierania nauki poza
miejscem stałego zamieszkania. W placówce oprócz uczniów szkół ponadgimnazjalnych mieszka młodzież Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Z
młodzieżą realizowane są programy: wychowawczy i profilaktyki. Program Profilaktyki realizowany jest przez wychowawców i skierowany jest do wychowanków. Zawiera działania przewidziane
dla wychowawców, rodziców, pracowników administracji i obsługi. W swej treści
szczególny nacisk kładzie na przemoc, alkohol i narkotyki.
Od pięciu lat w Bursie wystawiane są
spektakle profilaktyczne przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury. W listopadzie 2009 r. odbył się spektakl profilaktyczny pt. „Sieć”, który nie tylko porusza
sprawę przemocy, ale dotyka także zagrożeń na jakie jest narażona młodzież
pozostawiona sama sobie. Dzisiejsze
młode pokolenie oprócz tradycyjnych już
zagrożeń tj. alkoholu i narkotyków coraz
częściej narażone jest na nowe rozrywki
(dyskoteki i substancje psychoaktywne,
internet i tzw. dopalacze).
W placówce co roku systematycznie
prowadzone są spotkania z policjantem
(listopad 2009), a ostatnim tematem były
Zasady odpowiedzialności karnej nieletnich w myśl polskiego ustawodawstwa.
Wybrane kategorie przestępstw kodeksowych. Do Bursy systematycznie przychodzi dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji, który zapoznaje się z problemami placówki.
W roku 2009 prowadzone były przez dyrekcję i wychowawców pogadanki i
udzielane instruktaże nt.:
- zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym – wandalizm, niszczenie urządzeń, zakłócanie ciszy
nocnej,
- bezpieczny powrót do domu,
- zasady poruszania się po drogach
publicznych – dyscyplina pieszych,
- jak radzić sobie z przemocą i agresją,
- jak zachowywać się w miejscach publicznych, aby nie zakłócać porządku
publicznego,
- omówienie zasad współżycia oraz
wzajemnych relacji w Bursie,
- omówienie regulaminów przepisów
przeciwpożarowych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 131

– 8645 –

W listopadzie 2009 r. odbyła się próbna
ewakuacja mieszkańców Bursy przy
udziale inspektora bhp oraz strażaka, z
powiadomieniem Komendy Powiatowej
PSP.
W Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu w
2009 r. realizowane były m.in. następujące
działania mające na celu zapobieganie
przestępczości i poprawę bezpieczeństwa:
- przeprowadzono
ankiety
wśród
uczniów nt. bezpieczeństwa uczniów
w szkole,
- przedstawiciel Policji przeprowadził
cykl szkoleń dla młodzieży i wychowawców na temat Prawo i kary za
przestępczość. Skutki łamania prawa
przez uczniów,
- wychowawcy klas na lekcjach wychowawczych realizowali tematy z
przepisów ruchu drogowego i zwiększania bezpieczeństwa na drodze,
- uczniowie uczestniczyli w spektaklu
profilaktycznym
przygotowanym
przez młodzież I LO na temat narkomanii,
- szkoła opracowała i wdrożyła do realizacji procedury postępowania wobec uczniów nie przestrzegających
regulaminu szkolnego dotyczącego
m.in. frekwencji.
Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu podejmował realizację różnorodnych zadań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, działania alternatywne oraz interwencyjne mające na celu
wszechstronny i harmonijny rozwój osobowościowy, intelektualny i społeczny
młodzieży. Realizacji tych celów służy
program wychowawczy i profilaktyczny
szkoły opracowany, zatwierdzony i realizowany przez Radę Pedagogiczną PZSE.
Program wychowawczy i profilaktyczny
ściśle ze sobą korelują, wzajemnie się
uzupełniają, są powiązane i wynikają z
potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. Rada Pedagogiczna dokonuje okresowo oraz na
bieżąco weryfikacji założeń programowych oraz sposobów ich realizacji.
W ramach w/w Programu w I semestrze
roku szkolnym 2009/2010 w Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych
w Sandomierzu podjęto następujące
działania:
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spotkania wychowawców i pedagoga
szkolnego z rodzicami uczniów klas
pierwszych, przekazanie informacji
dotyczących praw i obowiązków
ucznia w świetle podstawowych aktów prawnych szkoły, przekazanie informacji o możliwości i potrzebie
współpracy oraz uzyskiwania wsparcia ze strony szkoły w sytuacji pojawiania się problemów wychowawczych i edukacyjnych, przekazanie
materiałów informacyjnych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom
i grupom nieformalnym wśród młodzieży, przeprowadzenie ankiety w
celu zebrania informacji o aktualnej
sytuacji rodzinnej, bytowej oraz problemach wychowawczych uczniów,
założenie internetowej skrzynki zaufania – możliwość anonimowego
poradnictwa i wczesnej interwencji
pedagoga szkolnego,
pogadanki prozdrowotne wychowawców i higienistki szkolnej na temat profilaktyki grypy AH1N1 oraz
chorób grypopochodnych,
w
ramach
cyklu
edukacyjnoprofilaktycznego „Młodzież a prawo.
Wolność = Odpowiedzialność” spotkania informacyjne młodzieży z
przedstawicielami Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w
Sandomierzu poświęcone odpowiedzialności prawnej i karnej, czynów
przestępczych, wykroczeń, praw ofiary, instytucji pomocowych,
przeprowadzenie ankiety sondażowoewaluacyjnej wśród uczniów szkoły
dotyczącej poziomu bezpieczeństwa
na terenie szkoły i poza szkołą , opracowanie wyników i ich przedstawienie w trakcie konferencji szkoleniowej Rady Pedagogicznej, dokonanie
doraźnej weryfikacji założeń programów wychowawczego i profilaktycznego w świetle przedstawionych danych oraz spostrzeżeń grona pedagogicznego,
opracowanie szkolnego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych
(materiały szkoleniowe dla nauczycieli dotyczące wdrożenia spójnych,
jednolitych opartych na aktach prawnych zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją),
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kwesta uliczna na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym
przeprowadzona
przez młodzież należącą do szkolnego
koła PCK,
pomoc młodzieży w opiece nad dziećmi
niepełnosprawnymi – grupa przedszkolna Ośrodka Caritas „Radość Życia” w trakcie zabawy andrzejkowej,
pogadanka profilaktyczna dla młodzieży klas I i II połączona z konkursem tematycznym pt. „HIV-AIDS, nie
daj szansy” przeprowadzona przez
panią Małgorzatę Piętowską, pod patronatem Starosty Sandomierskiego,
udział młodzieży w koncercie charytatywnym w wykonaniu włoskiego
gitarzysty klasycznego Leonarda Mysiego na rzecz osób niepełnosprawnych, w ramach światowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych zorganizowanego przez Muzeum Okręgowe
w Sandomierzu pt. „Zamek bez barier” pod patronatem Starosty Sandomierskiego, zbiórka funduszy na
rzecz zakupu schodołazu,
w
ramach
cyklu
edukacyjnoprofilaktycznego „Młodzież a prawo.
Wolność = Odpowiedzialność” projekcja w klasach I i II filmu pt. „3 love” połączona z dyskusją przeprowadzoną
pod kierunkiem pedagoga na temat
odpowiedzialności, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na odpowiedzialność moralną oraz problem cyberprzemocy,
w ramach cyklu zajęć poświęconego
tolerancji psychozabawy pt. „Co to
jest tolerancja? Przyczyny uprzedzeń.” przeprowadzone wśród młodzieży klas I pod kierunkiem pedagoga
szkolnego,
akcja mikołajkowa - zbiórka maskotek
dla dzieci i wizyta uczniów PZSE w
Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej w Łoniowie,
udział przedstawicieli grona pedagogicznego (pedagoga szkolnego oraz
wychowawcy klasy III technikum) w
konferencji szkoleniowej zorganizowanej przez Świętokrzyskie Centrum
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach, pt. „Agresja w szkole
– źródła zachowań agresywnych u
dzieci. Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy szkolnej”,
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akcja charytatywna młodzieży i nauczycieli na rzecz uczniów Polskiej
Szkoły Średniej imienia Jana Śniadeckiego w Solecznikach na Wileńszczyźnie,
- na bieżąco przekazywanie młodzieży
broszur i ulotek informacyjnych oraz
rozwieszanie plakatów o tematyce
prozdrowotnej (HIV, choroby nowotworowe, problem uzależnień – alkohol, papierosy, narkotyki) oraz przeciwdziałaniu przemocy,
- akcja informacyjna skierowana do
rodziców (w ramach pedagogizacji),
opracowanie przez pedagoga szkolnego i przekazywanie rodzicom przez
wychowawców ulotek informacyjnoostrzegawczych,
- konsultacje indywidualne dla rodziców i opiekunów uczniów z problemami wychowawczymi i edukacyjnymi z wychowawcą i pedagogiem
szkolnym na bieżąco, w zależności od
potrzeb oraz w trakcie wywiadówek.
Zgodnie z założeniami Programu Profilaktycznego ZSCKR oraz Technikum Informatycznego w Sandomierzu, w roku
2009 zostały zrealizowane następujące
inicjatywy wynikające z Powiatowego
Programu Zapobiegania Przestępczości
oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego:
- diagnoza i interwencja kryzysowa
wobec ucznia - ofiary przestępstw na
terenie szkoły i poza szkołą,
- lekcje wychowawcze w czasie których wychowawcy rozmawiali z młodzieżą na temat alarmujących wydarzeń ogłaszanych w mediach, a dotyczących przemocy stosowanej wobec
dzieci i młodzieży,
- informowanie
zainteresowanych
uczniów o procedurach ,,Niebieskiej
Karty’’, kierowanie osób do Punktu
Interwencji Kryzysowej,
- pedagogizacja rodziców indywidualna i zbiorowa, na temat przemocy w
rodzinie oraz różnych form pomocy
w sytuacjach kryzysowych,
- zajęcia prowadzone w formie pogadanek i warsztatów przez pedagoga
na temat asertywności,
- spotkania młodzieży klas pierwszych
z funkcjonariuszami KPP w Sandomierzu dotyczące odpowiedzialności
karnej młodzieży,
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współpraca z kuratorami i Sądem
Rodzinnym,
- udział młodzieży w spektaklu profilaktycznym p.t. „Wpadka”,
- udział młodzieży w konkursie profilaktycznym p.t. „HIV/AIDS nie daj
szansy!”,
- udział młodzieży w projekcji filmu p.t.
„Galerianki”; pogadanki na lekcjach
wychowawczych dotyczące problemów niedostosowania społecznego,
- udział młodzieży w pokazie Białorusina – Jurija Ziniewicza - „Możliwości
organizmu ludzkiego”,
- diagnoza i monitorowanie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły poprzez ankiety,
wywiady, ewaluację.
W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu podejmowane były różnorodne działania mające
na celu zapobieganie niedostosowaniu
społecznemu i demoralizacji uczniów realizowane poprzez:
- rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności
w realizacji procesu dydaktyczno–
wychowawczego,
- wdrażanie uczniów do przestrzegania
zasad współżycia społecznego i porządku prawnego,
- reagowanie na naruszanie przez
uczniów norm społecznych, ustalanie
przyczyn niewłaściwego zachowania,
- promocję zdrowego stylu życia,
- współpracę z rodzicami oraz różnymi
instytucjami w zakresie spójnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej.
W bieżącym roku szkolnym zostały przeprowadzone w klasach pierwszych rozmowy nt. wymagań szkoły w zakresie zachowania i frekwencji uczniów. W ramach lekcji wychowawczych prowadzone są zajęcia edukacyjno–profilaktyczne
dotyczące umiejętności radzenia sobie ze
stresem, agresją oraz umiejętności asertywnych. W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Sandomierzu zostały zorganizowane dla uczniów
klas pierwszych spotkania ze specjalistą
do spraw nieletnich nt. odpowiedzialności osób nieletnich za czyny karalne.
b) Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna
w Sandomierzu w 2009 roku prowadziła
zajęcia warsztatowe oraz spotkania tematyczne z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami i rodzicami.
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Zajęcia warsztatowe z młodzieżą miały
na celu zapobieganie różnym formom
uzależnień jak alkohol, nikotyna, narkotyki,
gry telewizyjne, komputerowe, internet oraz
radzenie sobie z agresją, ze złością. Zajęcia
warsztatowe, prelekcje dla rodziców miały
na celu dostarczenie wiedzy, kształtowanie
umiejętności wychowawczych oraz zapobieganie niedostosowaniu społecznemu
dzieci i młodzieży.
Zajęcia dla rodziców przeprowadzono w
następujących szkołach podstawowych:
Daromin, Kleczanów, Słupcza, Chobrzany, Nr 2 w Sandomierzu, Koprzywnica,
Nawodzice, Skotniki, Zawierzbie, Gimnazjum Chobrzany. Zajęcia warsztatowe dla
nauczycieli dotyczące profilaktyki niedostosowania społecznego prowadzone były
następujących szkołach: SP Nr 2 Sandomierz, SP Samborzec, SP Śmiechowice,
SP Skotniki, SP Gierlachów, Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Zawichoście, Zespół Szkół w Chobrzanach.
Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży odbyły się w szkołach podstawowych
w Gierlachowie, Słupczy, Śmiechowicach, Samborcu, Zawierzbiu, Głazowie,
Zawichoście, Złotej, Nr 2 w Sandomierzu
i Nr 4 w Sandomierzu, w gimnazjach w
Samborcu, w Chobrzanach, w Obrazowie, w Łoniowie. W szkołach ponadgimnazjalnych: ZSTiO w Sandomierzu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście, II LO w Sandomierzu, I LO w
Sandomierzu.
Poradnia posiada i na bieżąco udostępnia materiały informacyjne, edukacyjne
dla rodziców, nauczycieli, młodzieży dotyczące różnych form uzależnień oraz
agresji i przemocy w domu i w szkole.
Na bieżąco i w miarę potrzeb prowadzone były rozmowy, konsultacje z pedagogami szkolnymi, nauczycielami, dyrektorami szkół i z rodzicami. Poradnia udziela
porad dla rodziców i nauczycieli. Prowadzi także terapię psychologiczną indywidualną i rodzinną, krótko i długoterminową. Przeprowadzono kilkaset spotkań
terapeutycznych. Zakres tematyki terapii
psychologicznej jest bardzo szeroki i dotyczy: problemów wychowawczych, zaburzeń emocjonalnych, fobii szkolnych,
alkoholizmu, przemocy w rodzinie, brak
samoakceptacji, agresji wśród dzieci i
młodzieży, przemocy szkolnej. Celem
skutecznej i pełnej pomocy zaintereso-
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wanym osobom prowadzimy liczne konsultacje z dyrektorami szkół, pedagogami
szkolnymi, kuratorami sądowymi, społecznymi i zawodowymi, Poradnią Odwykową, RODOK (Rodzinny Ośrodek
Diagnostyczno-Konsultacyjny),
Policją,
Sądem Rodzinnym i Nieletnich.
Pracownicy Poradni społecznie od 2000
roku dyżurują w Centrum Pomocy Ofiarom Przemocy w rodzinie, w każdy wtorek w godzinach 14–16.
Działaniami profilaktycznymi obejmowana była różnorodna problematyka. Poruszane tematy skupiały się wokół systemu
wartości, środków uzależniających, zapobiegania zachowaniom ryzykowanym,
umiejętności życiowych oraz wspierania
rozwoju dzieci i wspomagania rodziny w
jej funkcjach opiekuńczo-wychowawczych.
c) Przedmiotem działalności Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest m.in.
działalność związana z kulturą, rekreacją i
sportem. Powyższy przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na rzecz członków i ich
rodzin lub odpłatnie na rzecz innych
osób.
W celu zapewnienia podstawowych warunków bezpieczeństwa, utrzymania ładu
i porządku publicznego, przeciwdziałania
wszelkim przejawom patologii i przestępczości Spółdzielnia starając się zareagować i przystosować do współczesnych realiów przestępczości stara się
pomóc młodym ludziom i pokierować
nimi w procesie integracji, co można
osiągnąć w różnorodny sposób (integracja społeczna, kulturalna, językowa itd.).
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Sandomierzu podpisał umowę z Sandomierską Spółdzielnią Mieszkaniową na
prowadzenie działalności kulturalnej i
przyjął prowadzenie tej działalności jako
realizację działań statutowych Spółdzielni w zakresie działalności społeczno–
wychowawczej. Przez cały rok 2009 młodzież mieszkająca na osiedlach i nie tylko
znalazła zainteresowanie w prowadzonej
placówce na następujących obszarach:
- zespoły taneczne,
- zajęcia muzyczno-wokalne i teatralne,
- zajęcia rekreacyjne,
- inne formy wynikające z potrzeb
mieszkańców.
Działalność ta jest dofinansowywana
przez Spółdzielnię.
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Przez cały rok dzięki interwencji mieszkańców dotyczących dewastacji mienia,
wybijania szyb w drzwiach wejściowych
do klatek schodowych Administracja
Spółdzielni zwracała się do Policji w celu
objęcia nadzorem miejsc szczególnie zagrożonych.
Komenda Powiatowa Policji w okresie
Świąt Bożego Narodzenia 2009 w trosce
o bezpieczeństwo mieszkańców osiedla
zwracała się z prośbą o emisję w osiedlowej
telewizji kablowej komunikatu podając
wskazówki mieszkańcom m.in. jak uniknąć
kradzieży, włamań do mieszkań, zabezpieczenia mieszkań osób wyjeżdżających poza
miejsce zamieszkania, zadbanie o bezpieczeństwo najmłodszych, itp.
W zakresie przeciwdziałania wszelkim
zagrożeniom wprowadzono również monitoring na bazie spółdzielni i we współpracy z Urzędem Miasta także na osiedlu.
Przez cały rok 2009 w każdy wtorek tygodnia w godzinach od 15–17 spółdzielnia
dysponowała świetlicą w celu organizowania wspólnych spotkań policji z
mieszkańcami budynków spółdzielczych
na tematy m.in. bezpieczeństwa, zapobiegania przestępczości obywateli w celu
poprawy istniejącej sytuacji.
d) Wiele czasu i uwagi na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży poświęcił Sandomierski Hufiec
ZHP, który swym zasięgiem działania
obejmuje gminy – Sandomierz, Dwikozy,
Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost,
Tarłów, Annopol i Ożarów.
Sandomierski Hufiec ZHP oprócz stałych
i sprawdzonych imprez harcerskich, rekreacyjnych i sportowych realizował nowe pomysły – harcerskie spotkanie pokoleń w Roku Braterstwa, Każdy ma swojego smoka... czyli harcerskie obchody
dnia Św. Jerzego, Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Bratajmy się w
piosence”, Harcerskie Zawody Strzeleckie, konkurs plastyczny „Portret bajkowego przyjaciela", konkurs – „Pamiętajmy o tych, którzy odeszli”. Po raz pierwszy harcerze brali udział w ogólnopolskiej akcji „Wiersze chodnikowe”.
Tworząc programy kursów zwracano
uwagę na podejmowanie tematów o
charakterze proekologicznym, poświęconym profilaktyce zdrowotnej i bezpieczeństwu w miejscu nauki i wypoczynku
dzieci i młodzieży. Zapraszano uprawnione osoby do prowadzenia wykładów i
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warsztatów w wyżej wymienionym zakresie.
- Kawiarenka podczas finału WOŚP Słodka kawiarenka z ciastami domowego wypieku, zaistniała podczas
sandomierskiego XVII Finału WOŚP.
Oprócz kawiarenki z ciastami przygotowanymi przez mamy, babcie, ciocie
i innych domowników, harcerze zbierali pieniądze do puszek. W sumie
udało się zebrać 1670 zł 56 gr i 1$.
- Spotkanie namiestnictwa zuchowego
- w dniu 5.02.2009 roku w biurze komendy hufca odbyło się spotkanie
namiestnictwa zuchowego. Tematem
przewodnim była „Maska karnawałowa”. Drużynowe mówiły o bieżącej
działalności gromad. Informowano
również o trwającym konkursie "Obrzędowość Gromady", zaplanowanym na 24.02.2009 balu karnawałowym bajkowych postaci, konkursach
recytatorskich - strofy o Ojczyźnie i
poezja dziecięca, spotkaniu z okazji
Dnia Myśli Braterskiej. Uczestniczki
spotkania otrzymały materiały programowe i regulaminy imprez.
Głównym punktem spotkania było
wykonanie masek karnawałowych na
bal zaplanowany w ostatnim tygodniu lutego.
- Radosne jak - Harcerskie Harce Halowe - w Tarnobrzegu odbył się już
po raz trzeci harcerski zlot pod hasłem Harcerskie Harce Halowe. Blisko
dwustu zuchów, harcerzy i instruktorów uczestniczyło w trzydniowym
zlocie zorganizowanym przez Komendę Hufca ZHP im. Oddziału Partyzanckiego Jędrusie w Tarnobrzegu
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji Wisła
im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu.
Hufiec Sandomierz reprezentowali
23 harcerze.
- Podsumowanie konkursu „Ekologiczna choinka” - Namiestnictwo Zuchowe przy KH ZHP Sandomierz w listopadzie 2008 roku ogłosiło konkurs
dla zuchów, harcerzy, uczniów klas
I-VI szkoły podstawowej na świąteczną majsterkę ekologiczną „Marzenie ekologa”. Jury przyznało 14 równorzędnych nagród uznając, że wykonane na konkurs prace prezentują
wyrównany poziom.
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Majówka rekreacyjna - 3 maja 2009 w
Sandomierskim Parku „Piszczele”
odbyła się impreza pod hasłem „Majówka rekreacyjna”, której głównym
organizatorem był Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Harcerze również włączyli się do organizacji i uatrakcyjnienia bogatego
programu majówki poprzez przygotowanie i poprowadzenie gier i zabaw dla młodszych dzieci. Były slalomy z ringo, piłkami, gra w „parkową” piłkę siatkową, zabawy z chustą
animacyjną oraz harcerskie pląsy.
Uczestnicy zabaw otrzymywali słodkie batoniki, a najlepsi w poszczególnych konkurencjach dodatkowo dyplomy. Również podczas „Majówki”
miała miejsce Ogólnopolska Akcja
„Wiersze chodnikowe”, która w Sandomierzu odbywała się po raz pierwszy. Od ośmiu lat w wielu miastach
Polski organizowana jest przez Fundację Poemat.
Kolonia Zuchowa Przyjaciele z Cyrku,
Murzasichle 5-18.07.2009 r. - 5 lipca
2009 roku na kolonię zuchową wyjechała grupa dzieci z Sandomierza.
Organizatorem kolonii od wielu lat
jest sandomierski Hufiec ZHP. Tegoroczna kolonia przebiegała pod hasłem „Przyjaciele z Cyrku”. Wszyscy
razem mieszkali w Domu Gościnnym
u Trebuni w miejscowości Murzasichle k/Zakopanego. Bezpieczne spacery oraz wycieczki w góry zapewniło
PZU SA. Dzięki nim dzieci były widoczne na drodze nosząc na ręce odblaskowe bransoletki oraz nie zgubiły
się w drodze na szlak korzystając z
podręcznych mapek turystycznych.
Uczestnikami kolonii były zuchy z
gromad należących do Hufca ZHP im.
Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu. Opiekę nad młodymi cyrkowcami sprawowała doświadczona i wykwalifikowana kadra. Z racji roku braterstwa, który obchodzimy w ZHP,
podstawę dla zajęć tematycznych na
kolonii stanowiła fabuła cyklu sprawnościowego „Artysta” oraz „Ambasador Przyjaźni”. W ramach sprawności „Artysta”, zajęcia na kolonii
miały tematykę cyrkową. Na początku zuchy urządziły Cyrkową Krainę i
podjęły próbę dostania się do Szkoły
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Cyrkowej. Ponadto wzięły udział w
poszukiwaniu Tęczowego Klauna,
urządziły pracownię plastyczną, a
swoje prace pokazały na wieczornym
spotkaniu z Coperfieldem. W cyrku
zawsze są sensacje, akrobacje i
atrakcje, dlatego wszyscy uczestnicy
kolonii wzięli udział w Festiwalu
Sztuki Cyrkowej gdzie zaprezentowali
cyrkowe akrobacje, zaprojektowali
stroje cyrkowe oraz wzięli udział w
Turnieju Wiedzy o Cyrku. Zuchy bardzo lubią poznawać otaczający je
świat oraz tworzyć coś nowego, dlatego cyrkowa trupa z Sandomierza
często wyruszała na różne wycieczki.
Stałym elementem programu kolonii
były kilkugodzinne wycieczki w góry.
Na kolonii każdy zuch miał możliwość rozwijania swoich zainteresowań, doskonalenia zdolności oraz
nabywania nowych umiejętności
przez zdobywanie sprawności zuchowych. Uczestnicy zdobyli między
innymi sprawność kronikarza, przyjaciela innych, gimnastyka, tancerza, śpiewaka, plastyka, mistrza gier i zabawa
oraz obywatela Unii Europejskiej.
Obóz harcerski w Przebrnie k/Krynicy
Morskiej - od ponad 30 lat Hufiec
ZHP w Sandomierzu organizuje obozy harcerskie w Przebrnie, niezwykle
malowniczej miejscowości położonej
w Parku Krajobrazowym na Mierzei
Wiślanej. Jest to idealne miejsce dla
tych, którzy lubią pobyt na łonie natury. Obóz położony 150 m od brzegu
morza jest doskonale wkomponowany w otoczenie i urządzony z dobrze
przemyślanymi
udogodnieniami.
Uczestnicy obozu mają do dyspozycji
boisko sportowe i dostęp do plaży z
wyznaczonym
kąpieliskiem.
Nad
bezpieczeństwem kąpiących się czuwa wykwalifikowany ratownik. Cała
kadra, czyli blisko pięćdziesiąt osób
- to wolontariusze, którzy nieodpłatnie opiekują się uczestnikami Harcerskiej Akcji Letniej sandomierskiego
hufca ZHP organizując czas spędzony
na obozach tak, aby był on atrakcyjny, a przede wszystkim bezpieczny
dla uczestników. Program dostosowany do potrzeb uczestników, tematycznie związany jest z morzem. Każdy dzień pobytu w Przebrnie różni się
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od poprzedniego, na uczestników
czeka wiele niespodzianek. Wspólna
zabawa, poznawanie okolicy, pasowanie na obozowicza, neptunalia czyli zaślubiny z morzem, festiwal piosenki, liczne rozgrywki sportowe,
mecze plażowej piłki siatkowej, wybory Naj…, harcerskie gry i zabawy,
ogniska, to tylko kilka przykładów zajęć, które mają miejsce na obozie. Zajęcia są tak przygotowywane i prowadzone, aby w czasie pobytu na
turnusie każdy miał okazję znaleźć
coś ciekawego dla siebie. Nie brakuje
również zajęć o tematyce proekologicznej. Kadra opracowując program
zaplanowała spotkania z leśniczym,
przedstawicielem Parków Krajobrazowych „Mierzeja Wiślana”, strażą
graniczną. Na obozie prowadzone są
zajęcia metodą harcerską, które
uświadamiają ich uczestnikom, ważną rolę ochrony przyrody, środowiska w którym przebywamy. Wiedza
teoretyczna wspierana jest działaniami praktycznymi – uczestnicy obozu
podczas biegów terenowych po lesie
poznają gatunki drzew i roślin
– charakterystycznych dla terenów
nadmorskich, uczą się rozpoznawać
ślady zwierząt i ptaków, poprzez obserwację otoczenia, wykonują prace w
szkółce leśnej przy pielęgnacji młodych
drzew, utrzymują w czystości teren, na
którym zlokalizowany jest obóz, sprzątają teren kąpieliska. Na obozie prowadzona jest segregacja odpadów i
zbiórka zużytych baterii, które trafiają
do utylizacji. Hufiec włączył się do
ogólnopolskiej akcji zbiórki zużytych
baterii zainicjowanej przez REBA Organizacja Odzysku S. A. Harcerze
przebywając na obozie realizują zadania na sprawności – „Przyrodnik”,
„Botanik”, „Zoolog”, „Ekolog”, „Leśnik”, „Sobieradek”. Uczestnicy obozu są zapoznawani z regulaminami
obowiązującymi w trakcie jego trwania – zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, regulaminem
przeciw pożarowym, regulaminem
kąpieli i kąpieliska, regulaminem
uczestnika obozu. W trakcie zajęć
prowadzone są pogadanki na temat
alkoholizmu, stosowania środków
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odurzających, stosowania przemocy i
agresji. Opieka medyczna przebywająca na obozie prowadzi warsztaty
„Pomoc doraźna” – jak udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy
przedmedycznej” – uczestnicy obozu
z zaangażowaniem biorą udział w tego typu zajęciach, są świadomi, iż ich
reakcja może uratować ludzkie życie.
W trakcie trwania turnusu zaplanowane są również wycieczki autokarowe do Gdańska i Malborka oraz
piesze do Krynicy Morskiej, do Kątów
Rybackich – odwiedziny w Rezerwacie Kormoranów. Pobyt w tym malowniczym miejscu bardzo relaksuje i
pozwala zapomnieć na chwilkę o korzystaniu z nowoczesnego sprzętu
elektronicznego, nie przeszkadza brak
światła, telewizji, komputera. Tradycyjnie organizowane są trzy turnusy
obozu z myślą o wakacyjnym wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku
12-16 lat. Łącznie w Harcerskiej Akcji
Letniej organizowanej w roku 2009
przez sandomierski hufiec ZHP wzięło
udział ponad 600 osób.
Spotkanie integracyjne zuchów, harcerzy i dzieci ze Świetlicy „Arka” Annopol - w dniu 29 lipca 2009 r. zuchy
z Gromady Zuchowej „Leśne Duszki”, harcerze z 20 Środowiskowej
Drużyny Harcerskiej „Nadwiślańskie
Trampy” oraz kandydaci do wstąpienia w szeregi ZHP udali się z wizytą
do Świetlicy Środowiskowej „Arka”
w Annopolu. Spotkanie to miało charakter integracyjny, służyło promowaniu aktywnego i bezpiecznego
wypoczynku wakacyjnego oraz rozpowszechnianiu idei organizacji harcerskiej wśród dzieci i młodzieży
jeszcze niezrzeszonej. Spotkanie dało
także możliwość bliższego zapoznania się z działalnością Świetlicy jako
niedawno powstałej formy pracy
opiekuńczo - wychowawczej w środowisku lokalnym. Spotkanie z
dziećmi z „Arki” było wydarzeniem,
do którego zuchy i harcerze przygotowywali się podczas czerwcowych
zbiórek. Przygotowany test wiedzy
- Czy wiesz jak zachować się bezpiecznie? - zawierający 16 pytań zamkniętych i otwartych sprawdzał zorientowanie uczestników spotkania w
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kwestiach dotyczących bezpiecznych
zachowań na drodze, w domu, podczas rekreacji i wypoczynku. Przy realizacji tego zadania wszyscy pracowali w 3-osobowych zespołach, co
dodatkowo sprzyjało lepszemu poznaniu się. Po zakończeniu umysłowych zmagań kontynuowano naukę
pląsów i wspólną zabawę ze śpiewem. Wyczekiwanym momentem
było wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród. Mimo niełatwych
pytań uczestnicy bardzo dobrze poradzili sobie ze wspomnianym testem, dlatego też każda drużyna
otrzymała upominki oraz słodycze.
Dla wszystkich wychowawcy Świetlicy przygotowali poczęstunek.
50 ton zdrowia Sandomierz – już po
raz szósty braliśmy udział w prozdrowotnej akcji „50 Ton Zdrowia”,
której organizatorem na terenie Polski jest NZOZ CenterMed. Celem tej
akcji, propagowanej w Sandomierzu
przez NZOZ Centrum Medyczne „Rokitek” jest profilaktyka i propagowanie zdrowego stylu życia. Podczas
akcji, w piątek 9 października 2009
roku na Małym Rynku sandomierskiej „Starówki” rozdane zostały
mieszkańcom miasta „tony zdrowia”
pod postacią jabłek. Wręczały je
Druhny z 23 DH „Wichry” pod czujnym okiem dh. hm. Czesława Rączkiewicza.
„Nadwiślańskie Trampy” na jubileuszowej uroczystości z okazji 10-lecia
Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu - w dniu 9 października 2009 r. harcerze z 20 ŚDH „Nadwiślańskie Trampy” odpowiadając na
zaproszenie dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu wzięli udział w uroczystości z
okazji 10-lecia istnienia tego ośrodka.
ŚDS jest formą wsparcia dziennego
dla osób dotkniętych niepełnosprawnością, w tym głównie intelektualną.
Każdego dnia na zajęcia dowożonych
jest tu ponad 30 mieszkańców z gminy Annopol i Gościeradów. Tego
dnia na jubileuszowe uroczystości
przybyło ponad dwieście osób, a
wśród nich: podopieczni ze środowiskowych domów samopomocy z woj.
lubelskiego oraz osoby pracujące w
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obszarze pomocy społecznej, władze
miasta i powiatu, przedstawiciele lokalnych instytucji, chór „Jubilat” oraz
dziewiętnastu harcerzy wraz z drużynowymi.
Ekoludki i bezpieczeństwo na drogach - jednym z celów przyjętych na
2009 rok w planie pracy szkolnej
gromady zuchowej „Ekoludki” z Pisar
była pomoc pierwszakom m.in. w zapewnianiu im bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły. W październiku 2009 r. nadarzyła się okazja bliższego uświadomienia pierwszoklasistów podczas uroczystości „Ślubowania” i pasowania na ucznia w bezpiecznym poruszaniu się po drogach
tak, aby nie było wypadków z udziałem dzieci. Zuchy na przykładzie beztroskiego i lekkomyślnego Koziołka
Matołka zapoznawały młodszych kolegów z przepisami ruchu drogowego. „Ekoludki” uzyskały podczas tej
uroczystości sprawność „Policjanta”
i „Dobrego opiekuna”, do zdobycia
których przygotowywały się przez kilka wcześniejszych zbiórek. Sprawności te wręczył zuchom zaproszony na
„Ślubowanie” policjant.
Ekoludki i walka z paleniem papierosów - 11 GZ „Ekoludki” z Pisar włączyła się czynnie w bieżącym roku
szkolnym w działania profilaktyczne
antynikotynowe i wzięła udział w II
Powiatowym i Wojewódzkim Przeglądzie Przedstawień Teatralnych
pod hasłem „JESTEM ZDROWY ODRZUCAM DYM NIKOTYNOWY”
odbywającym się pod patronatem
m.in. Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Opatowie i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kielcach. Sztuka
„Najtrudniejszy pierwszy krok” według scenariusza drużynowej dh Marioli Krawczyk z „Ekoludkami” w obsadzie odniosła sukces i wywalczyła I
miejsce zarówno na przeglądzie powiatowym, jak i wojewódzkim. Fabuła sztuki oparta została na humorystycznych opowieściach druha Marianka w trakcie zbiórki zuchowej o
zgubnych skutkach palenia tytoniu
przez jego otoczenie. Przedstawienie
teatralne o charakterze kabaretowym
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z udziałem zuchów zostało pozytywnie ocenione przez jurorów i zaowocowało zainteresowaniem mediów
drużyną i szkołą. Gromada ściśle
współpracowała ze szkolnym kołem
teatralnym i świetlicą socjoterapeutyczną.
Akademia e-Bezpieczeństwo UPC
Sandomierz - internet to ogólnoświatowa sieć komputerowa do której ma
dostęp każdy niezależnie od wieku,
płci, miejsca przebywania. Właściwie
w każdym miejscu można połączyć
się ze światem. Jeśli nie w domu, to
są miejsca wi-fi, gdzie można skorzystać z zasobów Internetu - kafejce internetowej, w parku, na rynku. Ostatnie lata to dynamiczny rozwój Internetu, co spowodowało że stał się
skarbnicą wiedzy a jednocześnie
ogromnym śmietnikiem. Zwiększyło
się również wykorzystywanie globalnej sieci m.in. do celów komercyjnych, dlatego ważnym jest zwrócenie
szczególnej uwagi na kwestie bezpieczeństwa. Podejmując ten temat Komenda Hufca ZHP w Sandomierzu
podjęła decyzję o zorganizowaniu
szkolenia dla instruktorów, nauczycieli, rodziców z zakresu bezpieczeństwa w Internecie. Bezpłatne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w Internecie odbyło się 28 listopada 2009
roku, w Centrum Kultury i Rekreacji
w Sandomierzu. Szkolenie przeprowadzone w ramach projektu Akademia e-Bezpieczeństwo UPC objęte
jest patronatem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W trakcie
szkolenia uczestnikom - harcerzom i
instruktorom Hufca ZHP Sandomierz,
przekazana została wiedza na temat
niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z Internetu. Potencjalny
użytkownik zasobów Internetu może
znaleźć tam informacje na każdy temat, na każde zagadnienie - nie brak
zasobów związanych z zagadnieniami
takimi jak, przemoc, agresja, pornografia, informacje o narkotykach, informacje o sektach, przed którymi należy chronić przede wszystkim dzieci i
młodzież. Dlatego należy przywiązywać ogromną uwagę na to, w jaki
sposób dzieci korzystają z zasobów
sieci. Uświadamiać i głośno mówić o
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bezpiecznym korzystaniu z Internetu.
Im większa samoświadomość użytkowników, tym mniej zagrożeń.
Uczestnicy warsztatów, oprócz wiedzy, otrzymali również pakiet szkoleniowy - podręcznik dla rodzica i książeczkę dla dziecka do samodzielnej
pracy z dzieckiem oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Po
szkoleniu podjęto decyzję o potrzebie
zorganizowania podobnych warsztatów z tym, że skierowanych do zuchów, uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Ponieważ nie zabronimy
dziecku korzystania z Internetu, gdyż i
tak znajdzie dostęp do niego, nauczmy go jak powinno się korzystać z
zasobów globalnej sieci. Mówiąc, na
co trzeba uważać i czego bezwzględnie nie wolno robić, możemy uchronić dziecko przed różnymi niebezpieczeństwami czyhającymi w sieci.
- Akademia e-Bezpieczeństwo Sandomierz - kolejne warsztaty z zakresu
bezpieczeństwa w Internecie odbyły
się 14 grudnia 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu. Zajęcia, na zaproszenie Komendantki
Hufca ZHP Sandomierz, poprowadziła Szefowa Zespołu Kadry Kształcącej
Hufca ZHP Częstochowa phm. Maria
Kotkiewicz. Organizacja tego typu
szkoleń dla najmłodszych użytkowników globalnej sieci jest niezwykle
ważną sprawą. Szybki rozwój Internetu spowodował zwiększenie dostępu
również do informacji szkodliwych
dla rozwoju młodego człowieka. Dlatego świadome korzystanie z internetowych zasobów pozwala chronić
dzieci m.in. przed demoralizacją,
przemocą, agresją, pedofilią czy sektami. Na zakończenie zajęć, prowadząca, wręczyła zuchom dyplomy
uczestnictwa oraz książeczki dla dzieci i rodziców dotyczące bezpieczeństwa w Internecie.
e) Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Sandomierski” w ramach działań profilaktyczno
– edukacyjnych realizowało szereg przedsięwzięć. W ramach realizacji programu
„Bezpieczna Szkoła” Stowarzyszenie współfinansowało między innymi:
- instalację i zakup monitoringu w
Szkole Podstawowej w Niedźwicach,
Szkole Podstawowej w Czyżowie
Szlacheckim oraz Szkole Podstawowej w Zawichoście;
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program ochrony zdrowia pt. „Rośnij
zdrowo i wesoło” mający na celu
propagowanie wiedzy dotyczącej
zdrowego stylu życia realizowany w
Publicznym Gimnazjum w Dwikozach;
program ochrony środowiska realizowany w Szkole Podstawowej w
Kleczanowie;
program mający na celu ochronę
zdrowia uczniów realizowany przez
Szkołę Podstawową w Klimontowie
oraz w Ossolinie;
program profilaktyczny realizowany
w Szkole Podstawowej w Łążku związany z ochroną zdrowia, w czasie którego organizowane było wiele spotkań służących poprawie bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły;
projekt ekologiczny oraz projekt
promujący zdrowy tryb życia realizowany w Szkole Podstawowej w
Słupczy;
zajęcia realizowane w Szkole Podstawowej w Obrazowie dla dzieci pod
hasłem „Dbam o swoje zdrowie”, w
czasie których realizowane były programy dotyczące profilaktyki zdrowia;
program pod hasłem „Na sportowo,
kulturalnie, bezpiecznie i zdrowo” realizowany w Szkole Podstawowej w
Niedźwicach;
razem z Komendą Powiatową Policji
w Sandomierzu XXXII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat
Sandomierski” w roku ubiegłym
wspomagało również przedsięwzięcia mające na celu pomoc niepełnosprawnej młodzieży. Ze środków
Stowarzyszenia dofinansowano organizację spotkania dla osób niepełnosprawnych pod hasłem „Jestem
zdrowy i sprawny”.
Dofinansowywano również zakup
żywności i specjalistycznego sprzętu
dla dzieci chorych na fenyloketunorię.
W okresie ferii letnich dzięki dobrze
rozwiniętej współpracy Stowarzyszenia z Sandomierskim Hufcem ZHP i
Gminnymi Komisjami ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Urzędami Gminnymi,
Katolickim
Stowarzyszeniem Młodzieży, zorganizowano letni wypoczynek dla dzieci
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i młodzieży, których rodziców nie
stać było na sfinansowanie wakacyjnego wyjazdu. Tylko dzięki pozyskanym środkom finansowym, społecznej pracy nauczycieli, księży i ludzi
dobrej woli, zorganizowano nad morzem letni wypoczynek dla dzieci i
młodzieży, pochodzących zarówno z
bardzo biednych jak i patologicznych
rodzin.
Na organizowanych letnich wakacjach, oprócz zabawy i aktywnego
wypoczynku, były prowadzone zajęcia teoretyczno–praktyczne, uczące
zasad bezpiecznego wypoczynku połączone z nauką pływania, umiejętności przestrzegania zasad ruchu
drogowego, bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania przemocy zarówno rówieśniczej jak i w rodzinie,
wskazywanie i piętnowanie niebezpiecznych zagrożeń alkoholowo–
narkotykowych oraz palenia papierosów.
Jednym z głównych celów działalności Stowarzyszenia „BPS” jest pomoc
ofiarom wypadków drogowych i tak:
udzielono pomocy finansowej Pani
Izabeli Maciąg, która w styczniu 2009 r.
została potrącona na przejściu dla
pieszych i do tej pory trwa jej leczenie i rehabilitacja;
wsparto finansowo Pana Przemysława Kubiaka w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do dalszego
leczenia oraz dofinansowano zabiegi
rehabilitacyjne;
przyznano pomoc finansową Panu
Karolowi Kwapisz, ofierze wypadku
drogowego na zakup wózka inwalidzkiego,
udzielono pomocy finansowej Pani
Agnieszce Babskiej, której córka uległą poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu;
wsparto finansowo Pana Łukasza
Dudkowskiego w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego;
przyznano pomoc finansową Panu
Janowi Świerkowskiemu na zakup
sprzętu rehabilitacyjnego;
udzielono po raz kolejny pomocy finansowej przeznaczonej na zakup
symulatora chodu Panu Łukaszowi
Goluchowi, który uległ bardzo ciężkiemu wypadkowi komunikacyjnemu;
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dofinansowano wyjazd na Zieloną
Szkołę Moniki Niekurzak, córki ofiary
wypadku drogowego, która jest bardzo dobrą uczennicą, a jej rodziny nie
jest stać pokryć pełne koszty wyjazdu;
- wsparto finansowo Pana Jana Stefańskiego, który nadal przechodzi leczenie po wypadku,
- przyznano pomoc finansową na zakup protezy ręki dla Pana Oskara Lizun, ofiary wypadku komunikacyjnego,
- udzielono pomocy finansowej na zakup
protezy podudzia Panu Bogusławowi
Turczyńskiemu, ofierze wypadku drogowego, w wyniku którego stracił nogę.
3) W ramach kontynuacji programu cząstkowego „Bezpieczne drogi powiatu sandomierskiego” mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych, zostało
już zrealizowanych wiele zadań inwestycyjnych na terenie naszego powiatu.
W 2009 r. Zarząd Dróg Powiatowych podjął
następujące działania w zakresie inwestycji,
modernizacji i eksploatacji:
1) Przebudowa drogi nr 0782 T Klimontów
– Obrazów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Świętokrzyskiego. Przebudowa polega
na: ułożeniu nawierzchni bitumicznej,
wykonaniu chodników, przebudowie
przepustów i rowów odwadniających
korpus drogi na łącznej długości – 8 km.
Koszt zadania wyniósł – 6.527.362,53 zł.
Jest to inwestycja dwuletnia.
2) W ramach programu Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącego usuwania skutków klęsk żywiołowych – przebudowano 7 dróg.
(Nr 0791 T w miejscowości Sulisławice,
Nr 0748 T w miejscowości Pawłów,
Nr 0789 T w miejscowości Zbigniewice,
Nr 0777T w miejscowości Janowice,
Nr 0756 T Kamień Łukawski – Mokoszyn,
Nr 0768T w miejscowości Wilczyce,
Nr 0803 T w miejscowości Bogoria Skotnicka). Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na łącznej długości 6,424 km.
Wartość zadania – 1.161.654,72 zł.
3) W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przeprowadzono remont dróg Nr 0803 T w miejscowości Skotniki oraz Nr 0752 T – Dwikozy,
Góry Wysokie, Nowe Kichary, Gakowice
Ocin. Została ułożona nawierzchnia bitumiczna, wykonano chodniki, jak również przebudowano rowy odwadniające
na łącznej długości 4,661 km. Koszt zadania – 1.987.371,53 zł.
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4) W ramach wspólnych przedsięwzięć z
udziałem Urzędów Gmin przebudowano
14,415 km dróg i chodników. Łączne nakłady wyniosły – 5.673.457,77 zł.
5) Przeprowadzono również remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg
powiatowych. Zużyto w tym celu 720 ton
grysu dolomitowego i emulsji asfaltowej.
W miarę potrzeb oraz zgłoszeń użytkowników dróg dokonywano uzupełnień
ubytków w nawierzchni masą na zimno,
własnymi siłami.
6) Wykonano oznakowanie poziome ulic
Miasta Sandomierza na powierzchni
1542 m² za kwotę 16.935,99 zł.
7) Wymieniono i uzupełniono oznakowanie
pionowe (przez Obwód Drogowy oraz w
ramach inwestycji wspólnych z gminami):
- oznakowanie pionowe wykonane
przez Obwód Drogowy przy Zarządzie Dróg Powiatowych w Sandomierzu : TYP A – 23 szt., TYP B – 33 szt.,
TYP C – 2 szt., TYP D – 22 szt., TYP E
– 6 szt., TYP T – 7 szt., TYP U – 10 szt.,
TYP G – 2 szt., łącznie za kwotę
– 13.401,31 zł.
- oznakowanie pionowe wykonane w
ramach inwestycji wspólnych z gminami: TYP E – 37, TYP D – 26, TYP A – 6,
TYP T – 6.
8) W celu poprawy stanu bezpieczeństwa
drogowego, Zarząd Dróg Powiatowych
ściśle współdziała z Policją, przeprowadzając wspólne okresowe objazdy dróg
powiatowych pod kątem oznakowania
dróg, określenia miejsc niebezpiecznych,
ograniczenia prędkości, ograniczenia tonażu.
9) W ramach prac eksploatacyjnych, Zarząd
Dróg Powiatowych wykonał ścinkę nadmiaru ziemi z poboczy dróg, udrożnienia
przepustów, odtworzenia rowów odwadniających, wycinkę drzew i krzewów
w pasie drogowym w miejscach, które
stwarzają zagrożenie dla ruchu drogowego.
10) W celu właściwego zabezpieczenia stanu
nawierzchni dróg w okresie zimowym,
Zarząd Dróg Powiatowych zlecił Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu oraz Przedsiębiorstwu Usług Drogowych w Opatowie
odśnieżanie i zwalczanie śliskości na terenie
miasta Sandomierza i powiatu sandomierskiego. Do zwalczania śliskości zgromadzono 1650 ton 30 % mieszanki piaskowo –
solnej. Sporządzony został wykaz ciągów
komunikacyjnych, które mają być utrzymywane w III, IV, V kolejności odśnieżania.
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Należy również wskazać na duże zaangażowanie samorządów gminnych na rzecz
poprawy stanu technicznego dróg gminnych, których jakość ulega systematycznej poprawie.
Realizowane wszelkie przedsięwzięcia
modernizacyjne na drogach, połączone z
nasiloną policyjną kontrolą trzeźwości i
przestrzegania zasad ruchu drogowego
kierujących pojazdami, w szczególności
w punktach i odcinkach podwyższonego
zagrożenia, a także szeroko prowadzoną
działalnością edukacyjną, spowodowało
zahamowanie tempa szybkiego wzrostu
ilości wypadków drogowych.
Niemniej jednak w roku 2009 na terenie
powiatu, KPP Sandomierz odnotowałą
łącznie 1044 zdarzenia drogowe, w tym
87 wypadków drogowych, w których
śmierć poniosło 11 osób, a 103 osób doznało obrażeń ciała oraz odnotowano 957
kolizje drogowe.
W porównaniu do analogicznego okresu
roku ubiegłego kiedy to zaistniało 1099
zdarzeń drogowych odnotowano spadek
ogólnej ich liczby o 55 tj. o 5 %, natomiast
do roku 2007 wzrost o 75 zdarzeń drogowych tj. o 6,7 %. Ponadto odnotowano:
- spadek liczby osób zabitych o 1 w
stosunku do 2008 r., i ta sama ilość w
2007 r.,
- wzrost liczby osób rannych o 12 tj.
o 13,2% do 2008 r. i wzrost o 26 tj.
o 33,7% do 2007 r.,
- wzrost wypadków drogowych o 12
tj. o 13,2 % do 2008 r., a do 2007 r.
wzrost o 26 tj. o 33,7 %,
- spadek kolizji drogowych o 67 tj. o 6,5 %
do 2008 r. i wzrost o 90 tj. o 8,5 % do
2007 r.
Z danych statystycznych wynika, że w
dalszym ciągu najbardziej zagrożonymi
terenami są: Sandomierz, gdzie odnotowano 30 wypadków drogowych (wzrost
o 8 tj. o 36,3 % do 2008 r.), rejon Łoniowa
– liczba wypadków 8, spadek o 7 tj. o
46,7 % do 2008 r., Klimontów – liczba
wypadków 12, wzrost o 1 tj. o 9,1 % do
2008 r. Natomiast najniższą wypadkowość odnotowano na terenie gmin: Koprzywnica, Wilczyce i Dwikozy.
Do głównych przyczyn zaistnienia wypadków drogowych spowodowanych
przez kierującego należy zaliczyć w 29 przypadkach niedostosowanie prędkości do
warunków ruchu, w 9 – nieudzielenie
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pierwszeństwa przejazdu, w 6 – nieprawidłowe wyprzedzanie, a w 4 – nieprawidłowe skręcanie. Główną przyczyną
wypadków drogowych spowodowanych
z winy pieszego było w sześciu przypadkach nieostrożne wejście pieszego na
jezdnię przed jadącym pojazdem.
W 2009 r. na 87 wypadki drogowe 7 nietrzeźwych kierowców było sprawcami
wypadków drogowych – wzrost o 1 tj. o
16,7 % do 2008 r. i ta sama ilość w 2007 r.
Natomiast nie odnotowano wypadku
drogowego z udziałem nietrzeźwego pieszego, spadek o 4 tj. o 100 % do 2008 r. i
o 3 tj. do 2007 r. Ponadto na 957 kolizje
drogowe 28 nietrzeźwych kierowców było sprawcami kolizji drogowych – spadek
o 4 tj. o 12,5 % do 2008 r. i spadek o 6 tj.
o 17,7 % do 2007 r. Natomiast 3 nietrzeźwych pieszych było sprawcą kolizji
drogowej – wzrost o 2 tj. o 200 % do
2008 r. i spadek o 4 tj. o 57,1 % do 2007 r.
Bardzo ważnym zadaniem w pracy Policji
jest nieustanne prowadzenie edukacji
dzieci i młodzieży związanej z poprawieniem ich bezpieczeństwa jako pieszych
uczestników ruchu drogowego. KP Policji, Szkoły i Stowarzyszenie „BPS” w ramach działań profilaktycznych kontynuowało liczne konkursy mające na celu
poprawę bezpieczeństwa pieszych poruszających się po ulicach i drogach, kończąc je uroczystym podsumowywaniem.
4) Celem zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa pożarowego, Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w okresie ostatnich kilku lat kładła duży nacisk na doposażanie służb ratowniczych w celu usprawnienia ich funkcjonowania. Doposażenie w nowoczesny sprzęt jest niezbędne ze względu
na ciągłe pojawianie się nowych zagrożeń
oraz rozwój techniczny w transporcie i infrastrukturze przemysłowej. Dlatego też nie tylko pojazdy, ale i sprzęt przewożony w nich
stanowi bardzo kosztowny element wydatków jednostek PSP. W wielu przypadkach
wartość wyposażenia przewyższa cenę pojazdu. W roku 2009 Komenda Powiatowa
PSP w Sandomierzu wzbogaciła się o:
- zestaw wysokociśnieniowych poduszek
podnośnikowych Sawa,
- aparat powietrzny Auer BD-96,
- kamizelka unieruchamiająca górny odcinek kręgosłupa KED,
- skokochron kat. 2 (skok z wysokości do
16 m),
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pneumatyczny namiot ewakuacyjny wraz
z wyposażeniem,
- 2 serwery z oprogramowaniem (modernizacja platformy teleinformatycznej
PSP).
Samochody i sprzęt wycofywane z PSP a
sprawne technicznie, są przekazywane
jednostkom OSP. Jest to obowiązek
ustawowy, który umożliwia sukcesywne
wzmacnianie sił oraz zapewnia kompleksowe zagospodarowanie pojazdów pożarniczych w KSRG.
a) Operacyjny nadzór nad bezpieczeństwem powiatu sandomierskiego
sprawowany jest przez Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu poprzez:
- współpracę ze służbami ratowniczymi, tj. Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Pogotowiem Gazowym, Pogotowiem Energetycznym, Jednostką Wojskową, Pomocą Drogową i innymi,
- bieżącą kontrolę stanu zaopatrzenia wodnego miejscowości,
- kontrolę stanu dróg dojazdowych
do obiektów mieszkalnych, zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów sakralnych,
- organizowanie ćwiczeń i szkoleń
na obiektach na terenie powiatu:
szkolenia, ćwiczenia prowadzone
są na wybranych obiektach, które
stwarzają duże zagrożenie pod
względem pożarowym, gdzie występują utrudnienia w ewakuacji
ludzi i mienia,
- opracowywanie i wdrażanie planów zabezpieczenia miejscowości i miast w oparciu o analizy
stanu zagrożenia pożarowego,
- wypracowanie skutecznych sposobów (algorytmów) postępowania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w zdarzeniach na terenie miasta (pożary, wypadki,
awarie, utonięcia, zagrożenia
chemiczne, ekologiczne),
- przedkładanie własnych opracowań w zakresie bezpieczeństwa
pożarowego władzom gmin i
miast,
- organizowanie ćwiczeń i pokazów, udział w imprezach na terenie miejscowości,
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współpracę służb KP PSP z
przedsiębiorstwami i zakładami
na terenie miast i gmin w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego,
- kierowanie i dowodzenie związkami taktycznymi tj. jednostkami
Ochotniczych Straży Pożarnych i
zastępami Jednostki Ratowniczo–
Gaśniczej biorącymi udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych na
terenie powiatu.
Strażacy Sandomierskiej Jednostki
Ratowniczo–Gaśniczej wspólnie z
jednostkami OSP przeprowadzili w
dniu 28 sierpnia 2009 roku szkolenie
teoretyczne wraz z praktycznymi ćwiczeniami Powiatowego i Miejskiego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego
pod kryptonimem „Zabytki 2008”.
Celem szkolenia było doskonalenie
umiejętności współdziałania służb ratowniczych, sprawdzenia procedur
postępowania w wypadkach zagrożenia życia i zdrowia oraz doskonalenie współpracy członków Powiatowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W ćwiczeniach
wzięło udział około 115 osób, tj. pełny skład Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego
Starosty
Sandomierskiego, pełny skład Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Burmistrza Miasta Sandomierza, zaproszeni goście oraz osoby
biorące bezpośredni udział w ćwiczeniach (Jednostki JRG, Jednostki OSP
oraz służby współdziałające).
Dla poprawy bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu sandomierskiego prowadzono czynności
kontrolno–rozpoznawcze,
podczas
których stwierdzono nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym kontrolowanych obiektów.
Przeprowadzono kontroli ogółem – 110,
w tym:
- kontrole podstawowe – 66
- kontrole sprawdzające – 26
- odbiory obiektów – 21
Ogółem stwierdzonych nieprawidłowości – 102
Ilość wydanych decyzji administracyjnych
- w sprawie usunięcia uchybień – 22
- w sprawie wstrzymania robót i
zakazu eksploatacji – 2
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Nałożono 12 mandatów karnych,
skierowano 1 sprawę do Sądu
Grodzkiego /zakończona ukaraniem/,
zastosowano 21 wystąpień do innych
organów oraz wydano 26 opinii z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
Największą grupą obiektów w których przeprowadzone zostały czynności kontrolno–rozpoznawcze w minionym roku były obiekty użyteczności publicznej. Głównie były przedszkola. W dalszym ciągu utrzymuje
się wysoki wskaźnik ilości nieprawidłowości w przedszkolach (na 18
obiektów w 8 stwierdzono nieprawidłowości – łącznie 13 nieprawidłowości). Na podkreślenie zasługuje
fakt stwierdzenia 3 nieprawidłowości
powodujących zagrożenie życia i
zdrowia ludzi. Z uwagi na fakt, że w
obiektach tych przebywają dzieci
(obiekty zakwalifikowane do ZL II) KP
PSP w sposób skrupulatny egzekwuje wykonywanie nieprawidłowości w
tych obiektach. Na uwagę zasługują
kontrole obiektów socjalnych, kontrole prowadzone wspólnie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego (kontrole prowadzone w ramach ogólnopolskiej akcji), w dwóch
przypadkach nałożono mandaty karne. Komenda Powiatowa PSP zajmowała stanowisko dotyczące zgodności wykonania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej w
przypadku 21 obiektów. Wydano
6 postanowień – sprzeciwy, 3 postanowienia z uwagi na użytkowanie
obiektu oraz 12 postanowień bez
uwag. Oddawanie przez inwestorów
nowych obiektów znacznie zmienia
mapę zagrożeń powiatu sandomierskiego. W 2009 oddano do użytku
m.in.: 1 hotel, 10 obiektów ZL III,
1 obiekt produkcyjny.
b) Siłę Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w powiecie sandomierskim
stanowią:
- Jedna Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Sandomierzu,
- 21 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 62 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych nie włączone do KSRG.
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Terenem chronionym przez te jednostki
jest obszar 9 jednostek administracyjnych stopnia podstawowego (w tym
miasto Sandomierz). Struktura KSRG jest
podstawowym narzędziem starosty służącym do realizacji zadań ratowniczych
na obszarze powiatu w czasie pożaru,
klęski żywiołowej lub likwidacji innych
miejscowych zagrożeń.
Komenda Powiatowa PSP w Sandomierzu podpisała 21 porozumień z Wójtami i
Burmistrzami oraz przedstawicielami
jednostek OSP o włączeniu do KSRG.
Konsekwencją podpisania tych porozumień było włączenie tych jednostek do
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Ponadto Komenda PSP w Sandomierzu ma podpisane uzgodnienia i
porozumienia w zakresie wykorzystania
sprzętu specjalistycznego będącego własnością różnych firm i instytucji. Innym
elementem poprawiającym prowadzenia
działań na terenie powiatu są podpisane
umowy ze specjalistami, których umiejętności będą przydatne podczas prowadzonych działań o znacznych rozmiarach
(zakres hydrologii wodnej oraz ochrony
obiektów zabytkowych).
W 2009 r. na terenie powiatu sandomierskiego jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych wyjeżdżały 913 razy, w tym 385 razy
do pożarów, 509 do miejscowych zagrożeń, a 19 razy były to alarmy fałszywe.
Analizując sytuację w 2009 r. należy
stwierdzić, że w porównaniu z 2008 r.
zmniejszyła się ilość powstałych zdarzeń
o 24 (pożary, miejscowe zagrożenia,
alarmy fałszywe). Jednakże w ciągu
ostatnich kilku lat ilość zdarzeń utrzymuje się na wysokim poziomie około 1000
zdarzeń.
c) Powiatowe Stanowisko Kierowania powiatu sandomierskiego realizuje zadania
zintegrowanego systemu kierowania
działalnością operacyjną jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Systemu Ratowniczego w zakresie:
- przyjmowania, ewidencjonowania i
analizowania oraz przekazywania do
Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji i Ratownictwa (WSKR) bieżących i okresowych meldunków o zagrożeniach i innych zdarzeniach wymagających podjęcia działań przez
jednostki systemu ratowniczego,
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dysponowania sił i środków straży
pożarnych, pogotowia ratunkowego
oraz powiadamianie służb specjalistycznych przewidzianych do współdziałania przy likwidacji pożarów oraz
skutków miejscowych zagrożeń oraz
innych zdarzeń wymagających interwencji służb ratowniczych z zachowaniem przyjętych procedur działania,
utrzymywania stałej łączności z jednostkami biorącymi udział w akcjach
ratowniczych i z jednostkami nadrzędnymi,
koordynacji i współdziałania z dowódcą akcji lub koordynatorem medycznych działań ratowniczych w zakresie przekazywania informacji i danych niezbędnych do podjęcia zamiaru taktycznego,
śledzenia przebiegu akcji ratowniczej
w aspekcie jej rozwoju oraz zapewnienie niezbędnych sił i środków do
jej przeprowadzenia, z równoczesnym współdziałaniem ze Szpitalnym
Oddziałem Ratunkowym, innymi
grupami i formacjami ratowniczymi
realizującymi także zadania w zakresie ochrony ludności,
uruchamiania i realizacji postanowień planów ratowniczych,
powiadamiania przełożonych oraz
władz samorządowych o zdarzeniach
powstałych na terenie powiatu,
dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej do
zdarzeń powstałych na terenie powiatu i wg potrzeb w najbliższym sąsiedztwie powiatu,
współdziałanie i informowanie służby
dyspozytorskiej Pogotowia Ratunkowego, Policji podczas zaistniałych
zdarzeń,
oceniania gotowości systemu ratowniczego do podjęcia działań ratowniczych, ustalanie konieczności wspomagania powiatowego systemu ratowniczego poprzez wprowadzanie
stanów podwyższonej gotowości,
alarmowanie odwodów operacyjnych i personelu wspomagającego
(specjalistów branżowych) oraz zgłaszania do jednostek nadrzędnych potrzeb użycia sił i środków ratowniczych spoza terenu powiatu,
prowadzenia i aktualizowania Danych
Operacyjnych, w tym dokumentacji
operacyjnej.
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d) Rozległy teren powiatu sandomierskiego
chroniony jest siłami 46 jednostek OSP
typu S. W większości są to jednostki posiadające samochody średnie i ciężkie.
Z analiz i statystyk wynika, że około 50 %
zdarzeń jest likwidowana przez jednostki
OSP, w szczególności jednostki włączone
do KSRG. Na terenie powiatu sandomierskiego występują gminy, które
wprowadziły do systemu tylko po jednej
jednostce OSP (gmina Obrazów oraz
Miasto i Gmina Zawichost).
5) Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych Rejonowy Odział /ŚZMiUW RO/ w
Sandomierzu w zakresie poprawy warunków
bezpieczeństwa powodziowego na terenie
powiatu sandomierskiego zaplanował i wykonał w 2009 roku:
- wykonano konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych tj. rzek,
wałów p. powodziowych, zb. wodnych
na łączna kwotę 534 625,23 w tym: rzeki
uregulowane – 326 020,69 zł, rzeki nieuregulowane – 29 601,53 zł, wały p. powodziowe – 124 013,45 zł, zbiorniki wodne – 54 989,56 zł.
- dokonano remontu budynków przepompowni w Zajeziorzu oraz Kępie Chwałowskiej na łączną kwotę 106 366,85 zł,
- trwa kapitalny remont przepompowni w
Grabinie na kwotę 2 714 481,02 zł,
- uzupełniono wyposażenie magazynu
przeciwpowodziowego w Kępie Chwałowskiej o dodatkowe 135 tyś. worków
przeciwpowodziowych oraz 1000 m2 folii
zabezpieczającej,
- przygotowano dokumentację na wykonanie remontów i budowy wałów p. powodziowych: Łążek – Otoka (lewy wał
rzeki Wisły), gm. Łoniów, Przewłoka
– Chodków (lewy wał rzeki Wisły), gm.
Łoniów, Kamieniec – Ciszyca (lewy wał
rzeki Wisły), gm. Łoniów, lewego wału
rzeki Trześniówki w m. Sandomierz, Kępa
Chwałowska – Podgórze (lewy wał rzeki
Wisły), gm. Dwikozy – Zawichost, rozbudowa wału na rzece Koprzywience w m.
Koprzywnica i Trzykosy, gm. Koprzywnica.
Obecnie magazyn przeciwpowodziowy w
Kępie Chwałowskiej jest wyposażony w
sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej na terenie powiatów: Sandomierz i Opatów.
W magazynie zgromadzono m.in.: worki
na piasek – 265 000 szt, pochodnie para-
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finowe – 2155 szt, agregaty pompowe
– 2 szt., pontony z możliwością podłączenia silnika spalinowego – 2 szt. W magazynie przeciwpowodziowym w Sandomierzu znajduje się 36 949 szt worków
na piasek i 125 pochodni, natomiast w
magazynie
przeciwpowodziowym
w
Grabinie jest 29 700 szt worków.
Daje to łączną sumę 331 649 szt. worków
na piasek i 2280 pochodni.
Przyjęty i zrealizowany program inwestycyjny mający na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego społeczeństwa
powiatu sandomierskiego pozwolił na
poprawę stanu technicznego ponad 35 km
wałów przeciwpowodziowych.
6) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu w 2009
roku zrealizował następujące zadania, mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa oraz
świadczenia usług:
- zamontowano kilka dodatkowych kamer
zewnętrznych stałych na budynkach w
ramach funkcjonującego systemu monitoringu,
- przeprowadzono modernizację czterech
dźwigów osobowych,
- oddano do użytku 28 łóżkowy Oddział
Rehabilitacji Stacjonarnej, z którego korzystać mogą osoby wymagające rehabilitacji całodobowej,
- poddano w 100 % przeglądom technicznym sprzęt medyczny i aparaturę eksploatowaną w SPZZOZ w Sandomierzu.
Realizując zadania przyjęte w harmonogramie wykonawczym w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym społeczeństwa powiatu sandomierskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
2009 roku szczególną uwagę zwracał na:
a) Nadzorowanie przestrzegania standardów higienicznych w zakładach pracy i
obiektach użyteczności publicznej.
Wzorem lat ubiegłych zadaniem Inspekcji
Sanitarnej było zmniejszenie powstawania chorób zawodowych związanych z
wykonywaną pracą. Inspekcja Sanitarna
w 2009 r. prowadziła m.in.:
- nadzór nad pracodawcami pod kątem przestrzegania przepisów i zasad
bhp podczas usuwania bądź zabezpieczania wyrobów zawierających
azbest w ramach realizacji rządowego „Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”,
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prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy oraz ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w
środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony
zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki,
- prowadzenie nadzoru nad prekursorami narkotyków kat. 2 i 3 w ramach
realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- prowadzenie nadzoru nad podmiotami wprowadzającymi do obrotu
produkty biobójcze, w tym zawierające substancje czynne, których pozwolenia na ich obrót uległy wygaśnięciu
lub straciły ważność,
- ocena realizacji ogólnych wymogów
bhp na stanowiskach pracy spawaczy
i pracowników zatrudnionych przy
produkcji materiałów budowlanych
oraz wypełniania przez pracodawców
obowiązków wynikających ze sporządzonej oceny ryzyka zawodowego
pracowników zatrudnionych na tych
stanowiskach.
Ponadto bieżącym nadzorem objęto zakłady w których występują czynniki o
działaniu rakotwórczym i mutagennym,
oraz podmioty gospodarcze zajmujące
się magazynowaniem i dystrybucją środków ochrony roślin. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie dotyczące oceny narażenia
zawodowego na stanowiskach pracy,
wyposażeni są w odzież roboczą i
ochronną, zapoznani są z wynikami badań czynników szkodliwych dla zdrowia
występujących w środowisku pracy, z
kartami charakterystyk substancji i preparatów chemicznych oraz z oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
b) Kontrola urządzeń do zaopatrywania w
wodę i ocena jakości wody do spożycia
przez ludzi.
Zadaniem priorytetowym organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2009 r.
była kontrola urządzeń do zaopatrywania
w wodę i ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zadanie
to było prowadzone w ramach kontynuowanego monitoringu kontrolnego i
przeglądowego, a uzyskane dane były
źródłem informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
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W ramach monitoringu jakości wody organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
pobierały próbki wody do badań, wykonywały badania wody, prowadziły wykaz
przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, urządzeń wodociągowych, miejsc
pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody, pozyskiwały od
przedsiębiorstw wodociągowo–kanalizacyjnych wyniki badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznych, gromadziły, weryfikowały,
analizowały i oceniały dane uzyskane w
wyniku prowadzonego monitoringu jakości wody, przekazywały w/w dane monitoringowe do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w
Kielcach, informowały wójtów gmin i
burmistrzów miast o jakości wody na
nadzorowanym terenie.
W roku 2009 badaniami jakości wody w
ramach prowadzonego monitoringu objęto 18 wodociągów. W ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do
spożycia pobrano łącznie 141 próbek
wody do badań laboratoryjnych, w tym
122 próbki w ramach monitoringu kontrolnego (analizy laboratoryjne wykonane przez Oddział Laboratoryjny Pracownię Badania Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu), 19 próbek w ramach monitoringu
przeglądowego (analizy laboratoryjne
wykonane przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Higieny Środowiska Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Kielcach).
Wzorem lat ubiegłych podczas kontroli
sanitarnych zwracano uwagę na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich elementów systemu zaopatrzenia w wodę,
począwszy od ujęcia poprzez urządzenia
do uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody.
W 2009 r. badania wody przeznaczonej
do spożycia (wykonane w wyznaczonych
86 punktach), wykazały zanieczyszczenie
niektórych wód żelazem, manganem,
azotanami oraz podwyższoną mętnością.
Odnotowano również problemy związane
z pogorszeniem się jakości wody pod
wzg. mikrobiologicznym. Z przeprowadzonych kontroli terenowo-laboratoryjnych ustalono, iż skażenia mikrobiologiczne były spowodowane wyłączeniem
z użytkowania obiektów szkolnych przez
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okres wakacji, a w związku z tym stagnacji wody w instalacjach wodociągowych
tych obiektów oraz niewłaściwa eksploatacja urządzeń wodociągowych. W związku z
tym wydane zostały decyzje administracyjne unieruchamiające odcinek sieci
wodociągowej.
W wyniku podjęcia bezzwłocznych czynności ze strony Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (poinformowania ludności o
złej jakości wody, wyegzekwowania podjęcia skutecznych działań naprawczych,
ustaleniu przyczyny skażenia wody oraz
zapewnienia konsumentom wody o dobrej jakości do chwili uzyskania pozytywnych wyników badań) ograniczono w
znacznym stopniu możliwość wystąpienia chorób wodopochodnych wśród ludności.
Dla zwiększenia ochrony zdrowia konsumentów Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmowała również działania,
podczas których nakładała obowiązek na
producentów wody, systematycznego informowania wszystkich zainteresowanych o planowanych i nieplanowanych
przerwach w dostawie wody spowodowanych awariami lub pogorszeniem się
jej jakości (stwierdzonymi w wyniku
prowadzonych kontroli wewnętrznych).
Podczas przeprowadzanych kontroli sanitarnych zwracano uwagę na prawidłowość prowadzenia kontroli wewnętrznych, biorąc pod uwagę wywiązywanie
się z terminów badań wody oraz posiadanie procedur określających sposób
postępowania przedsiębiorstwa w sytuacji stwierdzenia złej jakości wody.
W celu podniesienia bezpieczeństwa
zdrowotnego ludności wprowadzono (od
stycznia 2008 r.) wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda, które obejmują badania w kierunku wykrywania obecności bakterii z
rodzaju Legionella. Badania ciepłej wody
użytkowej dotyczą budynków zamieszkania zbiorowego, a także zamkniętych zakładów opieki zdrowotnej, w tym oddziałów, na których przebywają pacjenci o
obniżonej odporności. W 2009 r. kontynuowano badania wody ciepłej użytkowej
pod względem obecności tego patogenu.
W 2009 roku wykonano 34 badania na
obecność Legionella w obiektach użyteczności publicznej (m.in. w Szpitalu,
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Domu Pomocy Społecznej, hotelach, motelach, internatach, Domu Studenta w
Sandomierzu, w NZOZ „Medyk” Zakładzie
Opiekuńczo–Leczniczym w Koprzywnicy
oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zawichoście). Na podstawie
uzyskanych wyników badań laboratoryjnych stwierdzono, że sieci wodociągowe
niektórych obiektów zostały skolonizowane
przez pałeczki Legionella, co stanowiło zagrożenie zdrowotne dla pacjentów bądź
osób przebywających w tych obiektach.
Największe zanieczyszczenie stwierdzono w
Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu,
co skutkowało wydaniem decyzji zakazującej używanie ciepłej wody użytkowej do
prysznicy DPS oraz nakazującej podjęcie natychmiastowych działań naprawczych. Kilkukrotna dezynfekcja termiczna a następnie
przeprowadzone badania laboratoryjne, w
ramach kontroli wewnętrznej przez DPS,
wykazały, że jakość wody odpowiadała
stawianym normom i została dopuszczona
do użytkowania.
c) Ocena jakości zdrowotnej środków spożywczych, warunków produkcji i obrotu
oraz sposobu żywienia.
Do badań laboratoryjnych w celu oceny
jakości zdrowotnej produkowanych i
znajdujących się w obrocie środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością i kosmetyków pobrano
ogółem w 2009 roku 170 prób, w tym
96 do badań mikrobiologicznych.
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością badane były w zakresie
migracji globalnej i parametrów organoleptycznych. Zakwestionowaniu uległy
3 próby, w tym: 2 z uwagi na nieprawidłowe parametry mikrobiologiczne i 1 ze
względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu migracji kadmu. Liczba prób
kwestionowanych kształtuje się na niskim poziomie co jest efektem wdrażania
w zakładach zasad dobrej praktyki higienicznej GHP, dobrej praktyki produkcyjnej GMP oraz systemu HACCP.
W zakładach żywności i żywienia przeprowadzono ogółem 694 kontrole sanitarne i sprawdzające.
W sezonie turystycznym nasilono działania kontrolne w odniesieniu do obiektów
zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych, przy głównych drogach komunikacyjnych, na stacjach paliw i na dworcach. Kontrolami objęte były również miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży.
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Ponadto w związku z otrzymywanymi
powiadomieniami w ramach systemu
wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz
środkach żywienia zwierząt RASFF podejmowano działania mające na celu
kontrolę prawidłowości wycofywania z
obrotu środków spożywczych i materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością o nieprawidłowej jakości zdrowotnej.
Rozpatrzono 23 interwencje klientów dotyczące wprowadzania do obrotu środków spożywczych przeterminowanych i o
zmienionych cechach organoleptycznych, nieprawidłowych warunków przechowywania środków spożywczych, złego stanu sanitarno–technicznego pomieszczeń, sprzętu oraz otoczenia obiektów handlowych, nieprawidłowych warunków sprzedaży artykułów spożywczych na targowiskach. Dziewięć interwencji zostało uznanych za zasadne.
Przeprowadzone kontrole w zakładach
żywności i żywienia wykazały poprawę w
zakresie stanu technicznego obiektów i
wyposażenia oraz postęp we wdrażaniu
systemów bezpieczeństwa żywności.
d) Nadzór nad uodpornieniem ludności
przeciwko chorobom zakaźnym, realizacją
programu szczepień ochronnych oraz propagowanie uodpornienia drogą szczepień.
W roku 2009 Inspekcja Sanitarna kontynuowała na terenie powiatu nadzór nad
realizacją obowiązującego Programu
Szczepień Ochronnych. W ramach bieżącego nadzoru nad realizacją obowiązkowych szczepień we wszystkich publicznych i niepublicznych zakładach opieki
zdrowotnej, gabinetach lekarskich oraz
placówkach wykonujących szczepienia
kontrolowano wykonawstwo szczepień
ochronnych. W czasie przeprowadzanych
kontroli szczególną uwagę zwracano na:
- wykonawstwo szczepień ochronnych,
właściwe ich dokumentowanie (terminowość zgodną z PSO, kwalifikację
lekarską przed szczepieniem),
- sposób organizacji przeprowadzania
szczepień ochronnych,
- stan sanitarny punktów szczepień,
oraz przestrzeganie procedur higieniczno-sanitarnych,
- propagowanie przez lekarzy szczepień zalecanych,
- prowadzenie dokumentacji szczepień, tj.: kart szczepień, rejestrów
osób szczepionych, sprawozdań, roz-
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liczeń z gospodarki preparatami
szczepionkowymi,
- sposób transportowania i przechowywania preparatów szczepionkowych (w celu zapewnienia skuteczności szczepień jak również ich bezpieczeństwa zarówno przechowywanie jak i transport szczepionek powinien odbywać się w odpowiedniej
temperaturze).
Wykonawstwo szczepień ochronnych
obowiązkowych wśród dzieci i młodzieży
w 2009 roku na terenie powiatu sandomierskiego utrzymuje się stale na wysokim poziomie. Kontynuowano nadzór
nad wykonywaniem szczepień zalecanych min.: przeciw grypie, przeciw wzw
typu B, przeciw zakażeniom wywoływanym przez Streptococcus pneumoniae,
przeciw
zakażeniom
wywoływanym
przez Neiseria meningitidis.
e) Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w celu ukierunkowania działań przeciwepidemicznych.
Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych objętych obowiązkiem zgłaszania monitorowano na podstawie zawiadomień o rozpoznaniu (podejrzeniu) zachorowań na choroby zakaźne otrzymywanych od lekarzy, oraz zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w
kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych z ośrodków diagnostycznych.
W 2009 r. wpłynęło do Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu z terenu powiatu sandomierskiego ogółem 1898 zgłoszeń (rozpoznań i
podejrzeń) chorób zakaźnych. Sytuacja
epidemiologiczna chorób zakaźnych nie
przedstawiała się równie korzystnie jak w
2008 r. Pogorszeniu uległa sytuacja w zakresie zakaźnych chorób jelitowych, zakażeń zakładowych jak również niektórych chorób zakaźnych wieku dziecięcego (różyczka, świnka). Zarejestrowano
ponadto 3 potwierdzone laboratoryjnie
zachorowania na nową grypę typu
A/H1N1 na terenie powiatu sandomierskiego. W ramach nadzoru nad wybranymi chorobami zakaźnymi prowadzono
stałą ocenę i analizę zachorowań mającą
na celu wykrywanie i zwalczanie szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych i zakażeń (w 2009 r. zagrożeniem
dla zdrowia publicznego były zachorowania na nową grypę A/H1N1/ w związku
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z czym prowadzony był i nadal kontynuowany jest stały nadzór kliniczno–
epidemiologiczny nad podejrzeniami zachorowań na nową postać grypy i potwierdzonymi zachorowaniami).
W ramach monitoringu sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych, w związku z wysokimi wskaźnikami zapadalności
na zakażenia krwiopochodne w latach
ubiegłych oraz dużą ilością (w stosunku
do innych rejonów województwa świętokrzyskiego) wykrytych przypadków przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby
w 2009 r., kontynuowano nadzór nad jakością procesów dezynfekcji i sterylizacji
wielorazowego sprzętu medycznego.
W omawianym okresie przeprowadzano
w tym zakresie 151 kontroli sanitarnych
obiektów ochrony zdrowia. Ponadto
sprawdzono 68 cykli sterylizacji w urządzeniach do wyjaławiania narzędzi oraz
sprzętu medycznego wielorazowego
użytku, przeprowadzono również kontrole postępowania z odpadami medycznymi.
Szczególną uwagę zwracano na profilaktykę zakażeń zakładowych poprzez nadzór nad przestrzeganiem procedur higieniczno-sanitarnych w placówkach ochrony zdrowia.
O wzroście bezpieczeństwa sanitarnego
w placówkach ochrony zdrowia w zakresie zakażeń krwiopochodnych na terenie
powiatu sandomierskiego świadczy niestwierdzanie w okresie ostatnich kilku lat,
ostrych postaci wirusowego zapalenia
wątroby typu B i C.
W 2009 r. zarejestrowano 8 przypadków
przewlekłego wzw (2 przyp. typu B, 5 przyp.
typu C i 1 przypadek konfekcji B+C, ale
wyniki badań i dochodzenie epidemiologiczne wskazują, że osoby te zakaziły się
w przeszłości).
Organizowanie badań profilaktycznych w
zakresie mikrobiologii i parazytologii.
W ramach badań profilaktycznych do
książeczki zdrowia w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella wykonano
3291 badań. Ponadto od osób chorych
wykonano 226 badań w kierunku Salmonella i Shigella w tym 80 badań u dzieci
do lat 2 w kierunku Proteus, Klebsiella,
Pseudomonas,Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Citrobacter i Enterobacter
i inne. Wykonano również 330 badań od
osób ze styczności ze źródłem zakażenia,
ozdrowieńców i nosicieli w kierunku
Salmonella i Shigella.

Poz. 988

W Pracowni Bakteriologii wykonano ponadto 742 badania skuteczności sterylizacji urządzeń sterylizujących stosowanych w obiektach służby zdrowia.
g) Opracowywanie ognisk chorób zakaźnych
w celu przerwania łańcucha zakażeń.
Opracowanie ogniska choroby zakaźnej
ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa
w zakresie tej choroby w otoczeniu osoby chorej lub zakażonej. W ognisku choroby zakaźnej przeprowadzane jest epidemiologiczne dochodzenie tj. ustalenie
przyczyny, źródła oraz mechanizmu wystąpienia zachorowania w celu zapewnienia skutecznej likwidacji tego ogniska.
W celu przerwania łańcucha zakażeń
opracowano 280 ognisk chorób zakaźnych. W związku z tym:
- skierowano pod nadzór lekarsko–
pielęgniarski 8 środowisk domowych
osób zakażonych wirusami WZW,
- wykonano w ramach nadzoru 132 badania kontrolne u osób po przebytej
salmonellozie lub wykrytym nosicielstwie pałeczek Salmonella oraz u osób
podejrzanych o zakażenie z kontaktu,
- nadzorowano szczepienia przeciwko
wściekliźnie 33 osób narażonych na
pokąsania przez zwierzęta nieznane.
Aby eliminować jakiekolwiek ogniska zagrożenia wścieklizną, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w 2009 roku przeprowadził dwukrotne szczepienia przeciwko
wściekliźnie lisów wolno żyjących, a także zaszczepiono przeciwko tej chorobie
6127 sztuk psów i 24 kotów. W związku
z pogryzieniami ludzi przeprowadzono
111 obserwacji zwierząt w kierunku
wścieklizny. Poddano badaniom monitoringowym 29 sztuk lisów po odstrzeleniu
celem określenia stopnia przyjęcia szczepionki oraz skuteczności szczepienia. Na
podkreślenie zasługuje fakt, że w 2009
roku na obszarze naszego powiatu nie
zanotowano ani jednego ogniska tej choroby.
W 2009 roku badaniami kontrolnymi objęto 1/3 pogłowia bydła z terenu powiatu
w kierunku:
- gruźlicy – 1184 sztuk bydła w 408
stadach,
- białaczki – 740 sztuk bydła w 381 stadach,
- bruceloza – 772 sztuk bydła w
381 stadach.
Nie stwierdzono wyników dodatnich.
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W celu ograniczenia zagrożeniu wystąpienia choroby BSE /gąbczasta encefalopatia bydła/ podejmowane były następujące działania:
- zakazane jest stosowanie mączek
mięsno–kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich,
- badanie w kierunku BSE wszystkich
sztuk ubijanego bydła powyżej
30 m-ca życia,
- badanie padłego bydła powyżej
24 m-ca życia. Ogółem w roku 2009
zgłoszono do utylizacji 29 sztuk bydła
w tym 16 podlegały badaniom na
BSE. U wszystkich badanych sztuk
stwierdzono wynik negatywny,
- materiał szczególnego ryzyka pochodzący z ubojni jest w 100 % utylizowany.
W 2009 r. nie stwierdzono przypadków
grypy ptaków w Polsce.
W ubiegłym roku kontynuowano realizację programu (Choroba Aujeszkyego) zaplanowanego na 5 lat i opisanego w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
19 marca 2008 r. Programem objęto
wszystkie sztuki świń zarejestrowanych
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Do chwili obecnej na terenie powiatu
sandomierskiego przeprowadzono trzy
próbkobrania:
I akcja – 1250 sztuk prób w 294 gospodarstwach,
II akcja – 1223 sztuk prób w 296 gospodarstwach,
III akcja – 933 sztuk prób w 173 gospodarstwach.
Ogółem uwolniono od tej jednostki
292 gospodarstwa prowadzące tucz trzody
chlewnej, gospodarstwa zarodowe bądź
gospodarstwa o pełnym cyklu produkcyjnym.
h) Prowadzenie działalności oświatowo–
zdrowotnej w kierunku zapobiegania występowaniu chorób zakaźnych.
W związku z pandemią nowej grypy
A(H1N1)
podejmowano
następujące
działania profilaktyczne:
- do wszystkich placówek oświatowo–
wychowawczych z terenu powiatu
sandomierskiego, placówek wypoczynku letniego oraz organów założycielskich (Starostwa Powiatowego,
Urzędów Miast i Gmin, stowarzyszeń) przekazano drogą elektroniczną
zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących zapobiegania
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i)

zakażeniom przenoszonym drogą
kropelkową (w tym grypy wywołanej
nowym wirusem typu A(H1N1) oraz
ulotki opracowane przez WSSE w
Białymstoku,
- odbyły się narady z nauczycielami
szkół podstawowych i gimnazjalnych
podczas których przekazano informacje dotyczące nowej grypy A(H1N1)
w zakresie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, propozycji zaleceń
dla osób zamieszkujących wspólnie
w jednym mieszkaniu, materiału
edukacyjnego przygotowanego przez
Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Podczas w/w narad uczestnikom przekazano materiały: Treści
merytoryczne i metodyczne dotyczące profilaktyki grypy sezonowej i nowej grypy A(H1N1),
- odbyły się prelekcje nt. grypy sezonowej i nowej grypy A(H1N1) dla nauczycieli oraz Szkolnych kół PCK z terenu powiatu sandomierskiego,
- do placówek oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu sandomierskiego przekazano plakaty pt: Chroń
się przed grypą, natomiast do organów samorządowych ulotkę „Nie
poddaj się grypie”,
- ponadto w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej na
tablicy ogłoszeniowej zamieszczono
informacje dot. profilaktyki nowej
grypy A(H1N1).
Inicjowanie działalności oświatowo-zdrowotnej.
W 2009 roku głównym kierunkiem działalności oświatowo–zdrowotnej było
promowanie zdrowego stylu życia oraz
koordynacja programów polityki zdrowotnej państwa (zapobieganie nadwadze, otyłości, chorobom przewlekłym i
nowotworom oraz następstw palenia tytoniu).
Działania oświatowo-zdrowotne realizowano poprzez:
- popularyzowanie zasad zdrowego
stylu życia wynikającą z potrzeb
zdrowotnych w społecznościach lokalnych,
- kontynuowanie programów profilaktycznych rozpoczętych w latach ubiegłych,
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realizowanie nowych programów
zdrowotnych inicjowanych przez Ministerstwo Zdrowia,
- podejmowanie działań wynikających
z aktualnej sytuacji epidemiologicznej powiatu,
- wdrażanie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
W ramach profilaktyki HIV/AIDS oraz zapobiegania uzależnieniom w roku szkolnym 2009/10 ogłoszony został konkurs
wśród młodzieży gimnazjalnej pt. „Gimnazjalisto! Wybierz zdrowe życie bez nałogów!”. Celem konkursu było zwiększenie aktywności młodzieży w dziedzinie
zapobiegania
uzależnieniom,
upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy
dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS, wzbogacenie metod i środków oddziaływania
na młodzież w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobiegania HIV/AIDS. Do etapu powiatowego konkursów zgłosiło się
7 szkół gimnazjalnych. Zadaniem młodzieży było przedstawienie w formie prezentacji multimedialnej swoich propozycji walki z nałogiem jako elementu promocji zdrowego stylu życia oraz świadomego i odpowiedzialnego kształtowania swojego życia w celu unikania zachowań ryzykownych grożących zakażeniem HIV i w konsekwencji zachorowaniem na AIDS. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpiło w listopadzie 2009 roku. W
dniu 4 grudnia odbyło się rozdanie nagród dla zwycięzców w którym uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. Informowano
lokalne media, placówki oświatowowychowawcze, biura podróży o trwającej
„Społecznej kampanii multimedialnej
Krajowego Centrum ds. AIDS skierowanej do osób podróżujących.
W styczniu zostały rozstrzygnięte konkursy realizowane w 2008/09 dot. profilaktyki HIV/AIDS - konkurs wśród młodzieży
gimnazjalnej pt. „Gimnazjalisto! Wybierz
zdrowe życie bez nałogów!”, natomiast
wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ogłoszony konkurs „Zdrowe życie
bez nałogów!”. Cenne nagrody (odtwarzacze MP-3, MP-4) dla zwycięzców zostały ufundowane przez współorganizatorów konkursu Starostwo Powiatowe w
Sandomierzu oraz Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Sandomierski”.
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Wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzone zostały warsztaty
dot. profilaktyki HIV/AIDS, które zostały
zakończone konkursem wiedzy HIV/AIDS.
Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w
Sandomierzu.
W dniu 1 grudnia na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu odbył się marsz z
okazji Światowego Dnia AIDS w którym
uczestniczyła młodzież zrzeszona w
szkolnych kołach PCK oraz Świetlicy Środowiskowej „Tratwa” w Sandomierzu.
W 2009 roku Świętokrzyskie Dni Profilaktyki odbyły się pod hasłem „Kobieta w
rodzinie – nadzieje i zagrożenia”. W dniu
1 czerwca W dniu 1.12.2009r. odbył się
rajd pieszy młodzieży gimnazjalnej klas I
z Zespołu Szkół w Łoniowie na boisko
Klubu Sportowego w Świniarach, gdzie
odbył się piknik prozdrowotny (ognisko
integracyjne, gry, zabawy zręcznościowe,
konkurs piosenki, skecze, fotografowanie
osobliwości przyrodniczych w pobliskim
lesie, towarzyski mecz piłki nożnej) ponadto przekazano młodzieży ulotki dot.
szkodliwości palenia tytoniu i profilaktyki
HIV/AIDS.
Światowy Dzień Zdrowia odbył się pod
hasłem „Ratujmy Życie - Bezpieczne
szpitale w czasie katastrof”. W dniu
30 kwietnia w Ośrodku Akcji Kulturalnej
w Sandomierzu odbył się etap powiatowy „IV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu”, którego organizatorem
była Wojewódzka Stacja Sanitarno–
Epidemiologiczna w Warszawie pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego. Honorowy patronat na
terenie powiatu sandomierskiego sprawował Starosta Sandomierski. Do festiwalu zgłosiło udział 10 placówek oświatowo–wychowawczych z terenu powiatu
sandomierskiego.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sandomierzu w 2009 roku realizowała następujące programy profilaktyczne:
- Profilaktyka antynikotynowa - „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce” w
ramach którego prowadzony był
program edukacji antytytoniowej
wśród dzieci przedszkolnych „Czyste
powietrze wokół nas”, odbył się
Przegląd Małych Form Teatralnych
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szkół podstawowych „Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy”,
realizowano założenia kampanii antytytoniowej „Papierosy pożerają Cię
żywcem”,
prowadzono
obchody
„Światowego Dnia bez Tytoniu” oraz
akcji „Rzuć palenie razem z nami”,
- Profilaktyka HIV/AIDS – obejmowała
działania w ramach kampanii „Wróć
bez HIV”,
- Program „Trzymaj Formę” – dotyczący wpływu żywienia i aktywności
fizycznej wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- Program „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” - dotyczący profilaktyki astmy w szkołach podstawowych
klas I-III.
Dzięki uchwalonemu i wdrożonemu w
życie „Powiatowemu Programowi Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego” jest możliwe zaangażowanie wielu instytucji w program poprawy
szeroko rozumianego ładu, porządku i
bezpieczeństwa publicznego. Szczególny
nacisk jest kładziony na akcję edukacyj-
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no–profilaktyczną skierowaną do dzieci i
młodzieży oraz organizację i zagospodarowanie ich czasu wolnego. Po przeprowadzeniu tej akcji udało się dotrzeć do
świadomości większości dzieci i młodzieży szkolnej z pełną informacją nt. szkodliwości palenia papierosów, używania
alkoholu, zagrożenia narkomanią, radzenia sobie ze stresem, trudnościami,
przemocy rówieśniczej i w rodzinie, a
także zagrożenia sektami. Dzięki zrozumieniu wielu instytucji, organizacji społecznych i samego społeczeństwa było
możliwe osiągnięcie założonych celów.
Ponadto w realizacji tego programu wiele uwagi, działań i poczynań inwestycyjnych ukierunkowano na zdecydowaną
poprawę bezpieczeństwa pożarowego,
powodziowego, sanitarnego i weterynaryjnego powiatu sandomierskiego.
Należy podkreślić, że na wypadek zaistnienia jakiegokolwiek zagrożenia i ewentualnie powstałych klęsk żywiołowych,
organizacją i koordynacją działań ratowniczych zajmuje się Powiatowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego.

Sandomierz, styczeń 2010 rok
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:
Stanisław Masternak
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 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 wyłożone 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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