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UCHWAŁA NR 405/LXIV/10
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie podziału Gminy i Miasta Chęciny na stałe obwody głosowania
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

(Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.)
Rada Miejska w Chęcinach na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 156

– 10783 –

§ 1. Dokonuje się podziału obszaru Gminy
i Miasta Chęciny na stałe obwody głosowania,
określając ich granice i numery, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Poz. 1308,1309

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i
Miasta i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 337/XXXVII/06
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 9 czerwca
2006r. w sprawie stałych obwodów głosowania
na obszarze Miasta i Gminy Chęciny.
§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krystyna Foksa

Załącznik do Uchwały nr 405/LXIV/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Podział Gminy i Miasta Chęciny na stałe obwody głosowania
1308

Numer obwodu
Granice obwodu głosowania
głosowania
1
Miasto Chęciny ulice: Aleja Partyzantów, Armii Krajowej, Białego Zagłębia, Cmentarna, Długa, Floriańska, Fodygi, Franciszkańska, Jędrzejowska, Kazimierza Wielkiego, Kielecka, Krzywa, Mała, Małogoska, Michała Wołodyjowskiego, Ogrodowa, Osiedle Północ, Plac 2 Czerwca, Plac Żeromskiego, Przedborska, Radkowska, Spacerowa,
Spokojna, Stanisława Branickiego, Staszica, Strażacka, Szkolna, 14 Stycznia, Władysława Łokietka, Zatropie
2
Miasto Chęciny ulice: Czerwona Góra, Dobrzączka, Panek, Sitkówka, Zelejowa
3
Korzecko, Mosty, Skiby
4
Bolmin, Jedlnica, Milechowy, Wymysłów
5
Wolica ulice: Armii Krajowej, Cicha, Chęcińska, Górna, Kolejowa, Krótka, Laskowa, Leśna, Mała, Młoda, Ostrowska, Przemysłowa, Rybacka, Senatorska, Siedlecka, Spacerowa, Spokojna, Średnia, Świerkowa, Szkolna, Wapiennikowa, Wrzosowa, Zagórska, Źródłowa
6
Łukowa
7
Lipowica, Podzamcze, Przymiarki, Starochęciny, Wrzosy
8
Lelusin, Ostrów, Wojkowiec
9
Charężów, Gościniec, Miedzianka, Podpolichno, Polichno, Zacisze
10
Tokarnia
11
Miasto Chęciny – Osiedle Sosnówka
12
Siedlce
13
Radkowice

1309
1309

UCHWAŁA NR 406/LXIV/10
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 338/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Chęcinach w sprawie podziału miasta i gminy
Chęciny na okręgi wyborcze
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz 1547 z późń. zm.) Rada
Miejska w Chęcinach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany opisu granic
okręgów wyborczych, utworzonych na terenie
Miasta
i
Gminy
Chęciny
uchwałą
Nr 338/XXXVII/06 z dnia 9 czerwca 2006r. w
sprawie podziału Miasta i Gminy Chęciny na
okręgi wyborcze w następujący sposób:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 156

– 10784 –

1) W granicach okręgu wyborczego Nr 1 dopisuje się ulice: Kazimierza Wielkiego, Michała
Wołodyjowskiego i Stanisława Branickiego
2) W granicach okręgu wyborczego Nr 10 dopisuje się miejscowość Charężów
2. Zmiany nie powodują zmian w podziale
gminy na okręgi wyborcze.
3. Wykaz okręgów wyborczych uwzględniający zmiany, o których mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskie-

Poz. 1309

go oraz podaniu do publicznej wiadomości w
sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu
przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz
Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krystyna Foksa
Załącznik do Uchwały nr 406/LXIV/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Dla Miasta i Gminy Chęciny ustalona została liczba radnych - 15
1309

Numer
okręgu
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Granice okręgu
Miasto Chęciny - ulice: Aleja Partyzantów, Armii Krajowej, Białego Zagłębia, Cmentarna, Długa,
Floriańska, Fodygi, Franciszkańska, Jędrzejowska, Kazimierza Wielkiego, Kielecka, Krzywa, Mała,
Małogoska, Michała Wołodyjowskiego, Ogrodowa, Osiedle Północ, Plac 2 Czerwca, Plac Żeromskiego, Przedborska, Radkowska, Spacerowa, Spokojna, Stanisława Branickiego, Staszica, Strażacka, Szkolna, 14 Stycznia, Władysława Łokietka, Zatropie
Miasto Chęciny - ulice: Czerwona Góra, Dobrzączka, Panek, Sitkówka, Zelejowa
Korzecko, Mosty, Skiby
Bolmin, Jedlnica, Milechowy, Wymysłów
Wolica ulice: Armii Krajowej, Cicha, Chęcińska, Górna, Kolejowa, Krótka, Laskowa, Leśna, Mała,
Młoda, Ostrowska, Przemysłowa, Rybacka, Senatorska, Siedlecka, Spacerowa, Spokojna, Średnia, Świerkowa, Szkolna, Wapiennikowa, Wrzosowa, Zagórska, Źródłowa
Łukowa
Lipowica, Podzamcze, Przymiarki, Starochęciny, Wrzosy
Lelusin, Ostrów, Wojkowiec
Gościniec, Polichno
Charężów, Miedzianka, Podpolichno, Zacisze
Tokarnia
Miasto Chęciny – Osiedle Sosnówka
Siedlce
Radkowice

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 156

– 10785 –

Poz. 1310,1311
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UCHWAŁA NR 407/LXIV/10
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I.

Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy
z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47,
poz. 544 ze. zm.) Rada Miejska w Chęcinach
uchwala, co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.

§ 1.1. Dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tworzy się
obwód głosowania Nr 14 z siedzibą w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki
Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z/s
w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy i Miasta i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Obwód głosowania o którym mowa w
ust. 1 obejmuje obszar jednostki, w której siedzibę ma obwodowa komisja wyborcza Nr 14 i
utworzony jest dla wyborców przebywających w
tej jednostce w dniu wyborów.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krystyna Foksa

1310

1311
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UCHWAŁA NR LII/369/2010
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki
Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
misji wyborczej określa załącznik do niniejszej
uchwały.

Na podstawie art. 18 . ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o
wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2000 r, nr 47, poz. 544 z późn. zm. na
wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza
Wielka z dnia 28 kwietnia 2010 r. uchwala, się co
następuje:

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu
przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 20 czerwca 2010 roku tworzy się obwód głosowania nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń z jej tekstem na terenie
gminy Kazimierza Wielka.

§ 2. Numer i granice utworzonego obwodu
głosowania nr 12 oraz siedzibę obwodowej ko-

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Magnes

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 156

– 10786 –

Poz. 1311,1312,1313

Załącznik do Uchwały nr LII/369/2010
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Numer obwodu
głosowania
1
12

Granice obwodu głosowania
2
Szpital Kazimierza
ul. Partyzantów 12

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

3
Wielka Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w
Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 12

Numer
telefonu
4
(041) 3522-140

1311
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UCHWAŁA NR L/412/2010
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały
sprawować będzie Komisja Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej
w Opatowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 235,
art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dziale 758 rozdział 758 01 paragraf
2920 o kwotę 10 514 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4010
o kwotę 10 514 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
1312
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UCHWAŁA NR L/413/2010
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 166 ust.1, art. 184 ust. 1
pkt 10 lit. a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (Dz. U. z 2005 nr 249, poz.
2104 z późniejszymi zmianami ), oraz art. 211,
art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.

Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Opatowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych odpowiednio:
- w dziale 700 rozdział 700 04 paragraf 4300
o kwotę 19 000 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 4210
o kwotę 9 150 zł.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 156

– 10787 –

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych odpowiednio:
- w dziale 700 rozdział 700 04 paragraf 6050
o kwotę 19 000 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 6050
o kwotę 9 150 zł.
§ 3.1. Załącznik Nr 3 „ Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2010-2012” do uchwały Nr XLVII/391/2010 Rady
Miejskiej w Opatowie z dnia 6 stycznia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów
na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne
roczne
w
2010
roku”
do
uchwały
Nr XLVII/391/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z
dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Opatów na 2010 rok otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Poz. 1313

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały
sprawować będzie Komisja Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej
w Opatowie.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr L/413/2010
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 31 marca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr L/413/2010
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 31 marca 2010 r.
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UCHWAŁA NR L/414/2010
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich
pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami), w związku z art. 17
ust. 1 pkt. 11, art. 36 pkt. 2 lit m), art. 50 ust. 1-6
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Opatowie
uchwala co następuje:
§ 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych
lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje:
1) Osobie samotnej, która z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
2) Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze mogą być przyznane również
osobie, która wymaga pomocy innych osób,
a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący
małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej
pomocy zapewnić.
§ 2.1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie
kontaktów z otoczeniem. Zakres usług opiekuńczych stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, są to
usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
3. Usługi opiekuńcze są realizowane przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań
własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
4. Usługi opiekuńcze przyznawane są indywidualnie, decyzją administracyjną na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu
wywiadu środowiskowego. Ośrodek Pomocy
Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala
ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

5. Usługi opiekuńcze świadczą opiekunki
zatrudnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
§ 3.1. Usługi świadczone są odpłatnie.
Osoby korzystające z usług w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanego dochodu na zasadach określonych w załączniku Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej.
3. Kwoty określające dochód na osobę są
waloryzowane na zasadach i w trybie określonym w art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
4. Cena 1 godziny usługi będzie ulegała
zmianie wraz ze zmianą kosztu kalkulacyjnego
1 godziny pracy opiekunki. Zmiana kosztu kalkulacyjnego 1 godziny pracy opiekunki bedzie
wprowadzana Zarządzeniem Burmistrza Miasta i
Gminy Opatów zgodnie z obowiazującymi przepisami prawa.
§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika socjalnego lub
osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie
z usług Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
może zwolnić częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat za określony czas ze względu na:
1) Konieczność ponoszenia dodatkowych opłat
za pobyt członka rodziny w domu pomocy
społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej.
2) Konieczność korzystania z tej formy przez
więcej niż jedną osobę w rodzinie.
3) Konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków na leki, leczenie, rehabilitację.
4) Zdarzenie losowe powodujące znaczne pogorszenie sytuacji materialnej.
5) Inne uzasadnione i udokumentowane okoliczności wpływajace na sytuację osoby zobowiązanej.
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§ 5.1. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto Ośrodka Pomocy
Społecznej w Opatowie w rozliczeniu miesięcznym do dnia 10 następnego miesiąca.
2. W przypadku, gdy podopieczny nie wywiązuje się z regularnej odpłatności za usługi
opiekuńcze lub nie uiszcza odpłatności za te usługi przez okres co najmniej 2 miesięcy, a brak jest
podstaw do odstąpienia od żądania zwrotu,
Ośrodek może zaprzestać ich świadczenia/uchylić
decyzję z jednoczesnym ściągnięciem zaległych
opłat w drodze egzekucji administracyjnej.
3. Dobrowolne uregulowanie zaległej odpłatności przez podopiecznego kwalifikuje się do
dalszego korzystania z usług opiekuńczych,
umożliwia wznowienie ich świadczenia na podstawie nowej decyzji Kierownika Ośrodka.
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§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIV/176/04
Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 września
2004r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak
również trybu ich pobierania.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie, a nadzór nad jej wykonaniem Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak
Załącznik nr 1
do Uchwały nr L/414/2010
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 31 marca 2010 r.

Zakres usług opiekuńczych
Do zakresu usług opiekuńczych należy:
1. Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, w szczególności:
1) dokonywanie zakupów (zakup leków, artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym),
2) regulowanie opłat (czynsz, energia itp.),
3) przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety (w tym 1 gorący posiłek w
ciągu dnia),
4) utrzymanie w czystości pomieszczenie
zajmowanego przez podopiecznego
5) palenie w piecu, przynoszenie opału,
6) zamawianie wizyt lekarskich, realizacja
recept,
7) rozliczanie się przed podopiecznym z
wydatków z pieniędzy podopiecznego
związanych z dokonywanymi zakupami i
opłatami.

2. Opieka higieniczno-sanitarna, w szczególności:
1) mycie, kąpiel, czesanie i ubieranie podopiecznego,
2) zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
3) zapobieganie powstaniu odleżyn i odparzeń,
4) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
5) przesłanie łóżka,
6) kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu,
pielęgniarką środowiskową, oraz zastosowanie pielęgnacji zleconej przez lekarza.
3. Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej
kondycji osoby, w tym:
1) organizowanie spacerów,
2) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań (dostarczanie prasy, książek itp),
3) podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem, rodziną
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr L/414/2010
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 31 marca 2010 r.
Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przez osoby korzystające
z usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku procentowym do kryterium
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej
Do wysokości kryterium dochodowego do 100%
Powyżej 100% do 125%
Powyżej 125% do 150%
Powyżej 150% do 175%
Powyżej 175% do 200%
Powyżej 200% do 225%
Powyżej 225% do 250%
Powyżej 250% do 300%
Powyżej 300% do 350%
Powyżej 350%

Wysokość odpłatności w procentach
w odniesieniu do ceny jednej godziny usług
Osoba w rodzinie
nieodpłatnie
10%
20%
30%
40%
50%
70%
85%
95%
100%

Załącznik nr 3
do Uchwały nr L/414/2010
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 31 marca 2010 r.
Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przez osoby korzystające
z usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku procentowym do kryterium
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej
Do wysokości kryterium dochodowego do 100%
Powyżej 100% do 125%
Powyżej 125% do 150%
Powyżej 150% do 175%
Powyżej 175% do 200%
Powyżej 200% do 225%
Powyżej 225% do 250%
Powyżej 250% do 300%
Powyżej 300% do 350%
Powyżej 350%

Wysokość odpłatności w procentach w odniesieniu do ceny jednej godziny usług
Osoby samotnie gospodarujące
nieodpłatnie
5%
10%
15%
20%
25%
30%
40%
50%
100%
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UCHWAŁA NR L/415/2010
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Opatów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 30
ust. 6, ust. 6a, art. 49 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 54
ust. 3, 5 i 7, art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rada Miejska
w Opatowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin wynagradzania
nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę
Opatów określający zasady wynagradzania nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
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§ 2. Regulamin został uzgodniony w dniu
2 lutego 2010 roku z Zarządem Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Opatowie.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/292/2009
Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 marca 2009 r.
oraz Uchwała Nr XXXVIII/311/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy w Opatowie.
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go oraz ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń: w
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, w
szkołach i przedszkolu prowadzonych przez
Gminę Opatów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa ŚwiętokrzyskieZałącznik do Uchwały nr L/415/2010
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 31 marca 2010 r.
REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OPATÓW
Rozdział 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1. Regulamin określa:
1. Wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego,
za wysługę lat oraz pracę w warunkach trudnych i uciążliwych.
2. Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
3. Wysokość i warunki wypłacania nagród i
innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy, w tym dodatków: mieszkaniowego i
wiejskiego.
§ 2.1. Ilekroć w dalszych przepisach jest
mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub
placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów,
2) Burmistrzu Miasta i Gminy – należy przez to
rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie,
3) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora
jednostki, o której mowa w ust.1,
4) roku szkolnym – należy przez to rozumieć
okres pracy szkoły od dnia 1 września danego
roku do dnia 31 sierpnia roku następnego,

5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
6) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,
7) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
z 2005 roku, Nr 22, poz. 181, z późn. zm.),
8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym
mowa w § 1, ust. 1 rozporządzenia,
9) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674, z późn. zm.),
2.
Regulamin
obejmuje
nauczycieli
wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę
Opatów.
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Rozdział 2
WYNAGRODZENIE
§ 3.1. Wynagrodzenie nauczycieli, o którym mowa w art. 30 Karty Nauczyciela, składa
się z:
1) wynagrodzenia zasadniczego;
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego oraz za warunki pracy;
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw;
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
i dodatków socjalnych określonych w art. 53
i art. 54 Karty Nauczyciela.
§ 4.1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia
awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji
oraz obowiązkowego wymiaru zajęć, a wysokość
dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia,
jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub
uciążliwych warunków pracy.
2. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela
realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin ustala się w wysokości minimalnych
stawek określanych corocznie przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w
czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela, następuje z pierwszym dniem
roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu. Zmiana wysokości wynagrodzenia

z innych przyczyn następuje z pierwszym dniem
najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli
inne przyczyny nie nastąpiły od pierwszego dnia
danego miesiąca kalendarzowego.
4. W przypadku uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego w trybie art. 9b ust. 3a
zmiana wysokości wynagrodzenia następuje z
dniem 1 stycznia danego roku, następującego
po roku kalendarzowym, w którym nauczyciel
uzyskał wyższy stopień awansu.
5. Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym
wymiarze zajęć otrzymują wynagrodzenie zasadnicze proporcjonalnie do realizowanego
wymiaru czasu pracy.
6. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
1) zasiłku na zagospodarowanie,
2) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę,
3) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
4) wynagrodzenia nauczyciela przeniesionego
w stan nieczynny,
5) nagród jubileuszowych,
6) wynagrodzenia rocznego,
7) wynagrodzenia za okres ferii szkolnych i
urlopów,
8) świadczenia urlopowego,
9) dodatku za pracę w porze nocnej,
10) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych,
11) środków na dokształcanie i doskonalenia
nauczycieli,
12) dodatków specjalistycznych,
określają odpowiednio przepisy Karty Nauczyciela oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Rozdział 3
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 5.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek
za wysługę lat, w wysokości 1 % wynagrodzenia
zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w
okresach miesięcznych poczynając od czwartego
roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
2. Nauczycielom przysługuje dodatek za
wysługę lat na zasadach określonych w art. 33
Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia.

3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku
określa:
1) dyrektorowi – Burmistrz Miasta i Gminy,
2) nauczycielowi – dyrektor szkoły.
4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z
góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
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Rozdział 4
DODATEK MOTYWACYJNY
§ 6.1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w szkołach na terenie Gminy Opatów jednego całego
poprzedniego roku szkolnego.
2. Prawo do dodatku motywacyjnego nie
przysługuje nauczycielowi stażyście.
3. Przy ustalaniu nauczycielowi dodatku
motywacyjnego należy brać pod uwagę:
1) uzyskanie znaczących osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w
szczególności:
a) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych
wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo
sukcesami w konkursach, zawodach
olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współpracy
z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w
szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub
innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy.
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 i 3 Karty
Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły.
4. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły jest także wysoka
jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególności:
1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,
2) opracowanie i realizacja planu finansowego
szkoły, w tym również pozyskiwanie środków
pozabudżetowych,
3) efektywne sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad
nauczycielami rozpoczynającymi prace w
zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i
wniosków organu nadzoru pedagogicznego,
4) współdziałanie z organem prowadzącym w
zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego,
5) kształtowanie w szkole atmosfery życzliwości
wobec współpracowników, dzieci i uczniów
sprzyjającej realizacji zadań statutowych,
6) właściwe prowadzenie polityki kadrowej, a w
szczególności pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanych nauczycieli i działania związane
z podnoszeniem własnych kwalifikacji zawodowych i zespołu nauczycielskiego,
7) podejmowanie działań innowacyjnych, a
także inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych (konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie
pomocy dydaktycznych),
8) konstruktywna współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi,
9) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu
problemów.
§ 7.1. Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach wynosi 10%
kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze
ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
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2. Dodatek motywacyjny może być przyznawany kilka razy w ciągu roku budżetowego
na czas określony od 3 do 6 miesięcy.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela
może być przyznany do wysokości 20% jego
wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatek motywacyjny dla dyrektora
szkoły może być przyznany do wysokości 30%
jego wynagrodzenia zasadniczego.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje ustalając jego wysokość i okres obowiązywania:
a) dyrektorowi szkoły – Burmistrz Miasta i
Gminy w Opatowie,

Poz. 1315

b) pozostałym nauczycielom – dyrektor szkoły.
6. Dodatek motywacyjny ma charakter
uznaniowy.
7. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi i dyrektorowi szkoły
przekazuje się w formie pisemnej.
8. Suma przyznanych nauczycielom dodatków motywacyjnych nie może przekroczyć
kwoty przeznaczonej na dodatki w budżecie
szkoły, o której mowa w ust. 1.
9. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 5
DODATEK FUNKCYJNY
§ 8.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje także
nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki
kierownicze w zastępstwie.
3. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom z tytułu wykonywania zadań: nauczyciela doradcy, wychowawcy klasy, opiekuna stażu.
4. Dyrektorowi szkoły wysokość dodatku
funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2,

uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i
oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy oraz warunki
lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich
szkoła funkcjonuje ustala Burmistrz Miasta i
Gminy.
5. Wicedyrektorowi i innym uprawnionym
osobom dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor
szkoły.
6. Wysokość dodatków funkcyjnych ustala
się w wysokości określonej w tabeli 1.

Tab.1 Dodatki funkcyjne
Stanowisko uprawnione do dodatku
Dyrektor szkoły
do 100 uczniów
powyżej 100 uczniów
dyrektor zespołu szkół
Zastępca dyrektora
Wychowawca klasy
do 15 uczniów
powyżej 15 uczniów
Opiekun stażu
Doradca metodyczny

§ 9.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o
którym mowa § 8 powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu , w którym
nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.

Kwota dodatku [zł]
od - do
500 - 800
800 - 1100
1100 - 1600
500 - 800
120
150
80
200

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w
ust.1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu
dla poratowania zdrowia, w okresach, za które
nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z
innych powodów, a jeżeli zaprzestanie nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
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3. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo
klasy ustala się na okres roku szkolnego, a dodatek dla opiekuna stażu na okres 10 miesięcy
tj. wrzesień – czerwiec.
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4. Dodatki funkcyjne wypłaca się z góry w
terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 6
DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 10.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek
za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub
uciążliwych warunkach określonych w § 8 i 9
rozporządzenia.
2. Wysokość dodatku o którym mowa w
ust.1 uzależniona jest od stopnia trudności, uciążliwości, szkodliwości dla zdrowia realizowanych
prac lub zajęć oraz wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust.1.
3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje za każdą godzinę przeprowadzonych zajęć.
4. Za pracę w trudnych warunkach uznaje
się między innymi prowadzenie przez nauczycieli:
1) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi
i młodzieżą upośledzoną w stopniu głębokim,
2) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,
3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w
szkołach podstawowych,
5. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą,
których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego
2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia
(Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność
sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy
oraz z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia,
u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328);
6. Za pracę w warunkach uciążliwych
uznaje się również prowadzenie zajęć przez nauczycieli szkół (oddziałów) specjalnych w oddziale lub grupie wychowawczej z upośledzonymi
umysłowo w stopniu lekkim, w których znajduje
się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, wymienionym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny nie-

pełnosprawności u osób w wieku do 16 roku
życia oraz w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a w
przypadku gdy w takim oddziale lub grupie wychowawczej znajduje się dziecko upośledzone
umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem że zajęcia dydaktyczne są
prowadzone według odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze - według odrębnego programu wychowawczego opracowanego
przez wychowawcę.
7. Ustala się następujące wielkości dodatków za trudne lub uciążliwe warunki pracy, procentowo do stawki godzinowej nauczyciela:
1) trudne warunki pracy 20%,
2) uciążliwe warunki pracy 10%.
§ 11.1. Wysokość dodatku za warunki pracy z uwzględnieniem stopnia ich trudności i
uciążliwości przyznaje dla nauczycieli dyrektor, a
dla dyrektora Burmistrz Miasta i Gminy.
2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z
dołu.
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje w
okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą
dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w
całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek
wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli
nauczyciel realizuje w takich warunkach tylko część
obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
5. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia określony jest przez odrębne
przepisy.
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Rozdział 7
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW
§ 12.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z
dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego
zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych,
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez
miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na
zasadach, o których mowa w ust. 2, ustala się
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia)
przez miesięczną liczbę godzin realizowanego
wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, uzyskuje się mnożąc tygodniowy lub realizowany wymiar zajęć
przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w
ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija
się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną
godzinę.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym
nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie
realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych
przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia
oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w
pracy z wyjątkiem:
1) opieki nad zdrowym dzieckiem,

2) urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem Pracy,
3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia,
4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności
wynikającej z funkcji związkowej.
5. Jako faktycznie odbyte traktuje się godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu
Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których
nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn
leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub
mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki i imprezy,
3) rekolekcjami,
4) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej,
5) chorobą dziecka nauczania indywidualnego,
trwającą nie dłużej niż tydzień
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za
podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42, ust 3, lub ustalony na
podstawie art. 42, ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy dla
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu,
nie może być jednakże większa niż liczba godzin
przydzielonych w arkuszu organizacyjnym.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca
się z dołu.

Rozdział 8
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD
§ 13.1. Nagrody ze specjalnego funduszu
nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie
nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:
1) posiadania co najmniej dobrej oceny pracy,

2) otrzymania w danym roku szkolnym lub roku
szkolnym poprzedzający rok przyznania nagrody dodatku motywacyjnego,
3) legitymowania się szczególnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej.
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§ 14. Fundusz nagród organu prowadzącego tworzony jest w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń
w rocznym planie finansowym szkoły.
§ 15.1. Ustala się następujący podział funduszu nagród:
1) 20% tego funduszu na nagrody organu prowadzącego, zwanymi dalej Nagrodami Burmistrza Miasta i Gminy.
2) 80% tego funduszu na nagrody dyrektorów
szkół.
2. Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy
mogą być przyznawane:
1) dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Opatów,
2) nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu tery-

Poz. 1315

torialnego, pod warunkiem przepracowania
w szkole co najmniej 1 roku.
§ 16.1. Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy, o których mowa w §15, ust 2, są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub ważnych wydarzeń w życiu szkoły.
2. Nagrody dyrektora szkoły są przyznawane
z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w innym
czasie za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy.
§ 17.1. Wnioski o Nagrodę Burmistrza
Miasta i Gminy w Opatowie mogą składać:
1) rada pedagogiczna,
2) rada rodziców,
3) dyrektor szkoły,
4) związki zawodowe,
5) radny Rady Miejskiej w Opatowie.

Rozdział 9
DODATEK MIESZKANIOWY
§ 18.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w
wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin na terenie
wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000
mieszkańców posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska nauczyciela w szkołach/placówkach prowadzonych przez
organ Gminy, przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 50,00 zł,
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 66,00 zł,
3) przy trzech osobach w rodzinie – 83,00 zł,
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie –
99,00 zł. najniższego wynagrodzenia za pracę
pracowników ustalonego przez Ministra Gospodarki i Ministra Pracy.
3. Do członków rodziny nauczyciela
uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z
nim zamieszkujących:
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła
dochodów lub który jest nauczycielem,
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia
przez nie szkoły podstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka niepracujące
dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 26 roku życia.
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
4. O zaistniałej zmianie liczby członków
rodziny, o których mowa w ust. 3, nauczyciel
otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor organ prowadzący szkołę. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub organu
prowadzącego o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela
świadczenia podlega zwrotowi.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi,
będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli o których mowa w ust. 5, na
ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek
przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz
Miasta i Gminy.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
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2) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złożył
wniosek o jego przyznanie.
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1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku społecznego,
3) korzystania z urlopu wychowawczego.

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy a
także w okresach:

9. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest
nauczycielowi z góry.

Rozdział 10
DODATEK WIEJSKI
§ 19. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, w wymiarze

nie mniejszym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia
zasadniczego.

Rozdział 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20. Ewentualne zmiany niniejszego regulaminu wymagają zachowania procedury przyjętej przy jego ustalaniu.

§ 22. Regulamin został uzgodniony w dniu
02 lutego 2010 roku z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Opatowie.

§ 21. Regulamin obowiązuje z mocą od
dnia 01 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak
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UCHWAŁA NR L/416/2010
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich w Opatowie
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 11, art. 40
ust.2 pkt 4, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dla targowisk prowadzonych przez Gminę Opatów, położonych przy
ul. Partyzantów w Opatowie, Regulamin Targowisk Miejskich w Opatowie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/170/93
Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 sierpnia
1993r w sprawie ustalenia Regulaminu targowisk miejskich w Opatowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 4.1. Uchwala podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń na targowiskach miejskich w Opatowie.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr L/416/2010
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 31 marca 2010 r.
REGULAMIN
TARGOWISK MIEJSKICH W OPATOWIE
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Prowadzenie targowisk jest zadaniem
własnym Gminy Opatów, zwanej dalej „Gminą”,
służącym do zaspokojenia zbiorowych potrzeb
mieszkańców Gminy.
§ 2. Targowiskami w rozumieniu niniejszego regulaminu zwanym dalej „Targowiskami” są place przy ul. Partyzantów w Opatowie
oraz teren wokół płyty stadionu, przeznaczone
do handlu z pawilonów, straganów, namiotów,
stoisk, przyczep, pojazdów samochodowych,
koszy, z ręki itp.
§ 3. Targowiska są prowadzone i zarządzane
przez Stację Obsługi Urzędu Miasta i Gminy w
Opatowie, zwaną dalej „Prowadzącym”.

§ 4.1. Targowiska są czynne w terminach
ustalonych przez prowadzącego.
2. Informacje o obowiązujących dniach i
godzinach otwarcia targowisk prowadzący uwidoczni w czytelny sposób na tablicach ogłoszeń.
§ 5. Targowiska działają na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz.1591 z
późn. zm.).
2) Regulaminu targowisk miejskich w Opatowie.
3) Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 2
Warunki uczestnictwa w targach
§ 6. Uprawnionym do prowadzenia na targowiskach działalności handlowej i usługowej
przy zachowaniu przepisów regulaminu targowisk i innych powszechnie obowiązujących
przepisów są:
1) Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia
2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r Nr 155, poz.1095 z
późn. zm.), legitymujący się zaświadczeniem
o wpisie do rejestru przedsiębiorstw (Krajo-

wy Rejestr Sadowy), lub zaświadczeniem o
wpisie do ewidencji gospodarczej.
2) Osoby nie posiadające statusu przedsiębiorcy, w tym prowadzące działalność wytwórczą
w rolnictwie, w zakresie upraw rolnych,
chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa i warzywnictwa, leśnictwa oraz rybołówstwa
śródlądowego.
3) Osoby zagraniczne i cudzoziemcy, o których
mowa w art. 13 ustawy wymienionej w pkt 1.

Rozdział 3
Towary dopuszczone do sprzedaży na targowiskach
§ 7.1. Na targowiskach mogą byś sprzedawane towary i artykuły nie wyłączone z obrotu
na mocy odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, ze ich sprzedaż nie narusza powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
W szczególności mogą być sprzedawane:
1) Artykuły rolno-spożywcze i przemysłowe, w
tym wyroby przemysłu ludowego, artystycznego i rzemiosła.
2) Produkty pochodzenia rolnego, ogrodniczego i leśnego nie przeznaczone do spożycia w

tym zwłaszcza nasiona, kwiaty i drzewka
owocowe.
3) Drobne, żywe zwierzęta i inwentarz domowy
w tym zwłaszcza prosięta i kurczęta, w miejscu do tego wyznaczonym na targowiskach.
2. Sprzedaż żywych zwierząt powinna się
odbywać w sposób gwarantujący przestrzeganie
przez sprzedającego przepisów ustawy z dnia
21 sierpnia 1977 r o ochronie zwierząt (Dz. U. z
2003 r Nr 106 , poz.1002 z późn. Zm.).
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3. Zabrania się prowadzenia na targowiskach gier losowych i hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań
lub przetargów, z wyjątkiem losów loterii państwowych lub innych gier i zakładów działających na podstawie urzędowych zezwoleń lub
upoważnień.
§ 8.1. W obrocie artykułami spożywczymi
na targowiskach obowiązują przepisy higieniczno-sanitarne określone w następujących ustawach:
1) Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171,
poz.1225) i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
2) Ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r o produktach
pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r

Poz. 1316

Nr 17, poz.127 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi.
3) Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r o jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych
(Dz. U z 2005 r Nr 187, poz.1577 z późn. zm.)
4) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
19 grudnia 2002 r w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień
klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U
z 2003 r Nr 21, poz.178 ).
2. Prowadzący targowiska udostępni na
żądanie sprzedającym i ich klientom tekst przepisów, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 4
Przepisy porządkowe
§ 9. Prowadzący targowiska jest odpowiedzialny za stan sanitarno-porządkowy oraz jest
zobowiązany do:
1. Czuwania nad przestrzeganiem przepisów
regulaminu.
2. Podjęcia działań zmierzających do wstrzymania sprzedaży w przypadku stwierdzenia,
że sprzedawany towar jest objęty prawnym
zakazem sprzedaży lub jest on szkodliwy dla
życia lub zdrowia ludzi, z jednoczesnym zawiadomieniem odpowiednich organów administracji.
3. Utrzymania tablic informacyjnych w należytym stanie oraz umieszczania na nich aktualnych dokumentów, takich jak: regulaminu
targowisk, uchwały rady Miejskiej w Opatowie w sprawie ustalenia opłaty targowej na
obszarze Gminy Opatów i innych aktualnych
informacji.
§ 10. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowiskach powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać
innym w sprzedaży i zakupie.
§ 11. Zabrania się handlu na drogach dojazdowych, dojściach i innych ciągach komunikacyjnych.
§ 12. Miejsca do sprzedaży, ustawienie
straganów, ław, stołów i wszelkiego rodzaju
sprzętów, miejsca postoju pojazdów oraz kierunek ich ruchu na targowiskach wyznacza prowadzący targowiska poprzez wydawanie ustnych
lub pisemnych poleceń oraz odpowiednie oznakowanie.

§ 13. Osoby i jednostki organizacyjne biorące udział w handlu na targowiskach miejskich
zobowiązane są do przestrzegania regulaminu,
przepisów sanitarnych i porządkowych oraz innych obowiązujących przepisów związanych z
prowadzeniem działalności handlowej i obrotem
towarami.
§ 14. Sprzedający odpowiada za jakość
sprzedawanych przez siebie towarów lub świadczonych usług.
§ 15. Sprzedawcy towarów lub usług
obowiązani są do:
1. Posiadania przy sobie dowodu tożsamości.
2. Oznaczenia straganu, pojazdu samochodowego informacją o sprzedawcy – nazwa lub
nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP).
3. Uwidocznienia na towarach wystawionych
do sprzedaży cen lub wywieszenia cenników.
§ 16.1. Do ważenia lub mierzenia towarów
sprzedający mogą używać wyłącznie jednostek
miar obowiązujących w obrocie towarowym, a
mianowicie: metr, kilogram, litr i ich pochodne.
2. Wagi i inne przyrządy miernicze używane na targowiskach powinny mieć legalizację i
być ustawione w taki sposób, aby umożliwić
nabywcy obserwację czynności ważenia lub
mierzenia towarów.
3. Za aktualizację narzędzi pomiarowych
odpowiada sprzedający.
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§ 17. Sprzedający mają obowiązek po zakończeniu handlu do pozostawienia miejsca
sprzedaży w stanie czystym i uporządkowanym.
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2. Opłatę targową pobiera prowadzący
targowiska, posiadający identyfikator, który zobowiązany jest do wydawania potwierdzeń
wpłat w/g ustalonego wzoru (bilet opłat).

§ 18. W razie uzasadnionej potrzeby prowadzący targowiska może zarządzić wcześniejsze zakończenie sprzedaży i opuszczenie targowiska lub jego części.

3. Bilet opłaty targowej winien być zachowany do chwili opuszczenia targowiska i okazywany do kontroli upoważnionym osobom.

§ 19.1. Osoby fizyczne, prawne i jednostki
organizacyjne nie mające osobowości prawnej,
prowadzące sprzedaż na terenie targowisk obowiązane są do uiszczenia opłaty targowej w/g
stawek ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w
Opatowie.

§ 20. Kontrolę poboru i uiszczania opłaty
targowej przeprowadza prowadzący targowiska.
Kontrolę tą mogą prowadzić również inne osoby
upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy
Opatów.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 21. Skargi i wnioski dotyczące działalności
targowiska przyjmowane będą przez Referat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

§ 23. Zmiana przepisów regulaminu targowisk następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w Opatowie.

§ 22. W stosunku do osób naruszających
postanowienia niniejszego regulaminu będą
stosowane sankcje karne wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak
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UCHWAŁA NR L/417/2010
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40
ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust.1,
art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z
2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.) , art. 47 § 4 a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn.
zm.) ustala się co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w
Opatowie:
1) określa wysokość opłaty targowej
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej
3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze
inkasa, określa inkasentów, termin płatności
dla inkasentów.

§ 2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających
osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na
terenie Miasta i Gminy Opatów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wysokość dziennej opłaty targowej
nie może przekroczyć kwoty 681,54 zł.
§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży
właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty
targowej, stosuje się stawkę wyższą.
§ 5.1. Terminem płatności opłaty targowej
jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
2. Opłata targowa podlega uiszczeniu do
rąk inkasenta, za otrzymaniem dowodu wpłaty.
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§ 6.1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Poboru opłaty targowej dokonują inkasenci - pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w
Opatowie, zatrudnieni w Stacji Obsługi, w ramach wynagrodzenia za pracę, mający w zakresie czynności wykonywanie poboru opłaty targowej, a mianowicie:
- Pan Lipka Lech
- Pan Chrabąszcz Paweł
- Pan Jańczyk Grzegorz
- Pan Wójcik Wacław
- Pan Wójcik Andrzej
- Pan Skrzypczak Henryk
- Pan Przybycień Dariusz
- Pan Malicki Janusz
- Pan Masternak Jerzy
3. Inkasenci zobowiązani są do pobrania
opłaty targowej i dokonywania wpłat na rachunek bankowy lub kasy Urzędu Miasta i Gminy w
Opatowie najpóźniej w terminie 7 dni od dnia
pobrania opłaty.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XVI/84/91 Rady
Miejskiej w Opatowie z dnia 11 grudnia 1991 r. w
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sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
oraz sposobu jej poboru oraz uchwały zmieniające Rady Miejskiej w Opatowie Nr XXIII/134/93 z
dnia 10 lutego 1993 r., Nr IV/21/94 z dnia
30 sierpnia 1994 r., Nr XV/104/95 z dnia 28 grudnia 1995 r., Nr XXVIII/176/97 z dnia 28 lutego
1997 r., Nr XII/70/99 z dnia 29 września 1999 r. i
Nr XVII/102/2000 z dnia 23 marca 2000r .
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 9.1. Uchwala podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w
Opatowie i na tablicach ogłoszeń na Targowiskach Miejskich w Opatowie.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr L/417/2010
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 31 marca 2010 r.
Wysokość dziennych stawek opłaty targowej
Lp.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Określenie rodzaju czynności handlowej
Od sprzedaży z pojazdów samochodowych, przyczep itp. o ładowności do 1 tony
a) płodów rolnych
b) pozostałych artykułów
1. Od sprzedaży płodów rolnych z pojazdów samochodowych, przyczep itp. o ładowności
powyżej 1 tony do 6 ton
2. Od sprzedaży pozostałych artykułów z pojazdów samochodowych, przyczep itp.
a) o ładowności powyżej 1 tony do 2 ton
b) o ładowności od 2 ton do3,5 ton
c) o ładowności od 3,5 ton do 6 ton
d) o ładowności powyżej 6 ton
e) z samochodów ciężarowych z przyczepą
Od sprzedaży ze stoisk handlowych zadaszonych i otwartych:
a) płodów rolnych
b) pozostałych artykułów
Od sprzedaży mięsa:
a) ze stoisk handlowych zadaszonych /zamkniętych/
b) z własnego środka transportu, przystosowanego do handlu mięsem
Od sprzedaży z własnych straganów handlowych - ruchomych
Od sprzedaży ze stołów handlowych nie zadaszonych
Od sprzedaży towarów wyłożonych na placu, za 1 m 2 zajętej powierzchni
Od sprzedaży obnośnej z ręki, kosza itp.
Od sprzedaży zwierząt z pojazdów samochodowych, przyczep itp.

Stawka w zł
4,00
7,00
6,00
10,00
15,00
20,00
35,00
40,00
2,00
6,00
35,00
45,00
6,00
5,00
1,00
1,00
20,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak
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UCHWAŁA NR XLV/424/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 22 ust. 3,4 i 5 ustawy z dnia 27 września
1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn.
zm.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się następujące odrębne obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.:
1) Obwód głosowania Nr 15 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Szpitalu Powiatowym w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22,
tel. 35-730-31

2) Obwód głosowania Nr 16 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie ul. Wesoła 5, tel. 35-724-74,
3) Obwód głosowania Nr 17 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Zakładzie Karnym w
Pińczowie ul. 3-go Maja 34, tel. 35-773-72.
§ 2. Obwody głosowania wymienione w
§ 1 obejmują obszar jednostki, w której siedzibę
ma dana obwodowa komisja wyborcza i utworzone są dla wyborców przebywających w tych
jednostkach w dniu wyborów.
§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach II.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 156
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§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

podaniu do publicznej wiadomości na terenie
Gminy Pińczów

§ 5. Uchwała wchodzi w zycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Omasta
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UCHWAŁA NR XLV/425/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w wyborach
samorządowych na terenie Gminy Pińczów
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików pojewództw (t.j. Dz. U. z 2003 r.
Nr 159.poz. 1547 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów uchwala się, co
następuje:

„Powiatowy Ośrodek Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu (dawny Internat Liceum
Ogólnokształcącego) w Pińczowie ul. Żwirki i
Wigury nr 40, tel. 35-735-75”,
3) w § 2 w obwodzie głosowania Nr 14, w rubryce - granice obwodu głosowania, dodaje
się nazwę nowej ulicy „Ks. Augustyna Kordeckiego”.
§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach II.

§ 1. W uchwale Nr XXI/154/2000 Rady
Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 lipca 2000 r. w
sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania do wyborów samorządowych na terenie
Gminy Pińczów (Dz. Urz. Woj. Świętok. Nr 44
poz. 427 z późn. zm.) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 2 w obwodzie głosowania Nr 1, w rubryce - granice obwodu głosowania, dodaje się
nazwę nowej ulicy „Narodowych Sił Zbrojnych”.
2) w § 2 w obwodzie głosowania Nr 12, rubryka
- siedziba i numer telefonu obwodowej komisji wyborczej, otrzymuje nowe brzmienie:

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
podaniu do publicznej wiadomości na terenie
Gminy Pińczów.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Omasta

1319

1320
1320

UCHWAŁA NR XLIII/386/2010
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Sędziszów
Na podstawie art. 30 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 31
ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 roku Nr 159, poz.
1547 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Sędziszów na stałe obwody głosowania, ustalając ich
numery i granice, jak niżej:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 156
Numer obwodu
głosowania
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Granice obwodu
2
Sołectwa: Krzcięcice, Słaboszowice, Wojciechowice, Aleksandrów, Piołunka, Mierzyn
Sołectwa: Łowinia, Pawłowice, Pawłowice - Zagaje
Sołectwa: Sosnowiec, Miasto Sędziszów: ulice Bąkowska, Cicha Jędrzejowska, Nagłowicka, Piaskowa,
Partyzantów, Rynek Kościelna, Rzeczna, Sportowa, Polna, Marianowska, Gródek, Wodzisławska, Kielecka,
Gniewięcińska, Klonowa, Rajska 50-59, Dworcowa 1-14
Miasto Sędziszów: Osiedle Na Skarpie
Miasto Sędziszów: Osiedle Drewniane i ulice 1000-Lecia, Kolejowa, Kościuszki, Kwiatowa, Leśna, Ogrodowa, Zielona, Majowa, Działkowa, Krótka, Spokojna, Słoneczna, Wesoła, Rajska 1-49, Dworcowa 15-30.
Miasto Sędziszów: Osiedle Sady i ulice - Kard. Wyszyńskiego, Armii Krajowej, Przemysłowa, Spółdzielcza,
Klimontowska, Bat. Chłopskich, Jaśminowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Akacjowa, Dworcowa 31-59
Sołectwa: Gniewięcin, Piła
Sołectwa: Tarnawa, Swaryszów, Marianów, Krzelów-Czekaj, Bugaj, Szałas
Sołectwa: Czepiec, Przełaj, Przełaj-Czepiecki, Mstyczów, Białowieża
Sołectwa: Klimontów, Podsadek, Klimontówek, Jeżów
Sołectwa: Boleścice, Borszowice, Grązów, Zielonki

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

renie gminy stałych obwodów głosowania oraz
siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/33/2002 z dnia
9 sierpnia 2002 roku w sprawie ustalenia na te-

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Mysiara
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UCHWAŁA NR LXIX/555/10
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
w związku z art.86, art.165, art. 166 ust.1, art.173
ust.1, art.174 ust.3, art.184 ust.1, pkt 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust.2
pkt.1, 2, 3, ust.3, ust.4 pkt 1, 2,art.188 ust.2, pkt.1,
pkt.2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236,
art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157,
poz.1240) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta
i Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 708 000 zł
w tym:
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
§6208 – Dotacje rozwojowe o kotę 708 000 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i
Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 646 592,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej
Uchwały.
§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta
i Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 1 354 592 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej
Uchwały.
§ 4. Uchyla się dotychczasową treść:
Załącznika Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”
Załącznika 3a – „Zadania inwestycyjne roczne w
2010 r.”
Załącznika Nr 4b - „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków po-

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 156
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chodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2010 rok”
do Uchwały Nr LXV/534/10 Rady Miejskiej w
Staszowie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów
na 2010 rok i w to miejsce wprowadza się nową
treść zawartą w załącznikach:
Nr 2 - „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”
Nr 3 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.”
Nr 4 - „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł

Poz. 1321

zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2010 rok”
do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Kryspian Bednarczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 156
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Załącznik nr 1a
do Uchwały nr LXIX/555/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 1b
do Uchwały nr LXIX/555/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXIX/555/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 marca 2010 r.
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* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 156
Poz. 1321
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXIX/555/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 marca 2010 r.

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 156
– 10821 –
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXIX/555/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 156
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UCHWAŁA NR LXIX/556/10
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
w związku z art.86, art.165, art. 166 ust.1, art.173
ust.1, art.174 ust.3, art.184 ust.1, pkt 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust.2
pkt.1, 2, 3, ust.3, ust.4 pkt 1, 2, art.188 ust.2,
pkt.1, pkt.2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 235,
art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku
Nr 157, poz.1240) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i
Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 183 700,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej
Uchwały.
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i
Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 183 700,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej
Uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Kryspian Bednarczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 156
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Załącznik nr 1a
do Uchwały nr LXIX/556/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 1b
do Uchwały nr LXIX/556/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 marca 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/266/2010
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
oraz art.11 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z
2007r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) Rada Miejska
w Wąchocku uchwala, co następuje:

uchwała Nr IX/51/2003 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 maja 2003r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SZOZ w Wąchocku.

§ 1. Zatwierdza się Statut Samorządowego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku uchwalony Uchwałą Nr 1/2010 Rady Społecznej SZOZ z
dnia 29.03.2010 r. stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/12/98 Rady
Miejskiej w Wąchocku z dnia 24.11.1998 r. w
sprawie zatwierdzenia Statutu SZOZ oraz

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Przewodniczącemu Rady Społecznej SZOZ w
Wąchocku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Sebastian Staniszewski

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 156
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/266/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 marca 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLVII/271/2010
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Nr XLIII/268/2006 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2006r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 pkt. ustawy
z dnia 16 lipca 1998r. -Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada
Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIII/268/2006 Rady
Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2006r. w
sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych zmienia się załącznik określający numery obwodów głosowania i
ich granice oraz siedziby obwodowych komisji
wyborczych. Numery obwodów głosowania i ich
granice określa załącznik o nowej treści do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu
przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz podaniu do publicznej wiadomości w
sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Sebastian Staniszewski
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Załącznik do Uchwały nr XLVII/271/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Nr obwodu
głosowania
1.
1.

Granice obwodu głosowania
2.
Miasto Wąchock: ul. Hutnicza, Kolejowa nr 21-46, Kręta, Krzemienica, Leśna, Nadrzeczna, Partyzantów 4-29,
Polna, Radomska, Skalista, Słoneczna, Smugowa, Sosnowa, Sporna, Szeroka, Szydłowiecka, Torowa, Tychowska, Tysiąclecia, Wesoła

2.
Miasto Wąchock: ul. Błonie, Ceglana, Dolna, Górna, Kielecka, Kolejowa nr 2-20, 22-40, Kościelna, Krótka, Langiewicza, Lipowa, Ogrodowa, Partyzantów nr 1-3, Plac Majora Ponurego, Powstańców, Sandomierska, Starachowicka, Strażacka, Świętego Rocha, Wielkowiejska, Wygoda
3.
Sołectwo: Węglów, Wielka Wieś
4.
Sołectwo: Parszów
5.
Sołectwo: Marcinków
6.
Sołectwo: Rataje
1324
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1325

UCHWAŁA NR XLIII/221/2010
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust.4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz w
związku z art. 211 , art.212 ust.1 pkt 1, 2, art.216 ,
art. 235 ust.1 i 2, art. 236 ust 1 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały o kwotę 220.488 zł
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych oraz dokonuje się przeniesień w planie
wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne „ otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej
„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych
na
podstawie
porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r „otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe w 2010 r” otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do mniejszej uchwały
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Cichocki
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/221/2010
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 26 marca 2010 r.
Dział
600

Rozdział
60078

§
2030

758
852
756
852

75801
85212
75615
85219

2920
0970
0310
2030

Treść
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Wpływy z różnych dochodów
Podatek od nieruchomości
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Ogółem zwiększenie dochodów: 220.484 zł

Zwiększenie
100.000
16.484
1.000
100.000
3.000
220.484

Zmniejszenie
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIII/221/2010
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 26 marca 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIII/221/2010
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 26 marca 2010 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.
w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

1

600

60016

2

600

60016

3

600

60016

4

5

801

900

80104

90095

Nazwa zadania inwestycyjnego

4
Wykonanie wiaty
przystanku autobusowego, utwardzenie
poboczy jezdni w
Wólce Trzemeckiej
Opracowanie projektu budowlanowykonawczego budowy drogi gminnej
Nr 000051T Ulów Wólka Pętkowska
Wykonanie projektu
technicznego na
budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych
do 10 stanowisk oraz
chodnika wraz z odwodnieniem terenu w
miejscowości Bałtów
Zakup basenu z piłkami dla oddziału
przedszkolnego w
Pętkowicach
Wykonanie oświetlenia ulicznego w m-ści
Bałtów składającego
się z 1 słupa z przewodami doziemnymi
i 3 lamp ulicznych
Budowa świetlicy
wiejskiej przy Szkole
Podstawowej w Wólce Bałtowskiej

6

921

92109

7

921

92195

8

921

Ogrodzenie placu
92195 zabaw w Rudce Bałtowskiej

921

Zagospodarowanie i
urządzenie terenu
pod plac zabaw oraz
strefę rekreacyjną dla
92195 mieszkańców Maksymilianowa(wykonanie ogrodzenia, budowa altanki)

9

Budowa placu zabaw
w Borcuchach

rok
budżetowy
2010
(7+8+9+10)
6
6109,93

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
dotacje i
środki wydochody
kredyty
środki pomienione
własne
i pożyczki
chodzące
w art. 5 ust. 1
jst
z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p.
7
8
9
10
6109,93

A.
B.
C.
D.

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
11
Urząd Gminy

186000,00 186000,00

Urząd Gminy

14000,00

Urząd Gminy

14000,00

3700,00

12000,00

3700,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

12000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

14985,18

14985,18

5560,24

5560,24

5000,00

5000,00

10105,69

10105,69

A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy
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10

921

11

851

Ogółem

Doprowadzenie wody
do świetlicy , budowa
92109
sanitariatów w Wólce
Bałtowskiej Kolonia
Termomodernizacja
85121 budynku Ośrodka
Zdrowia w Bałtowie
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5794,91

5794,91
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A.
B.
C.
D.

700000,00 700000,00
963255,95 963255,95

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Urząd Gminy

Urząd Gminy
x
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLIII/221/2010
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 26 marca 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLIII/221/2010
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 26 marca 2010 r.
Dotacje celowe w 2010 r.
w złotych
Lp. Dział
Rozdział
Nazwa zadania
1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Opracowanie projektu budowlanego drogi
1
600
60013
wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec -Solec n/Wisłą
Budowa drogi powiatowej nr 0681T w Bałtowie
2
600
60014
2010-2012
Budowa drogi powiatowej Nr 0682T w Bałto3
600
60014
wie 2010-2012
Budowa drogi powiatowej nr 0755T od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 754 do skrzy4
600
60014
żowania z drogą powiatową nr 0679T 20102012
Remont odcinków dróg powiatowych Nr
0692T,0760T,0678T,0755T relacji Ćmielów,
5
600
60014
Ruda Kościelna, Stoki Duże, Wólka Pętkowska I
etap
Dotacja do Niepublicznej szkoły Podstawowej
6
801
80103
w Podgórzu
Dotacja do Niepublicznej szkoły Podstawowej
7
801
80104
w Podgórzu
Dotacja do Przedszkola Niepublicznego
8
801
80104
„Smyk” w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ogółem
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1
851
85195
Pierwsza pomoc
Organizowanie pomocy żywnościowej dla
2
852
85295
mieszkańców gminy Bałtów
3
921
92109
Bałtowskie spotkania z historią
4
921
92109
Plener artystyczny
5
921
92109
Konkurs kulinarny
Organizacja przeglądu Zespołów Ludowych
6
921
92109
„Noc świętojańska”
7
921
92109
Organizacja święta pszczoły
8
926
92605
Zawody sportowe: hippika
9
926
92605
Wakacyjna liga piłkarska
10
926
92605
Bieg przełajowy
11
926
92605
Wyścig kolarski
Ogółem

Jednostka otrzymująca dotację
5
Województwo Świętokrzyskie

Kwota dotacji
5
527361,00

Starostwo Powiatowe

70000,00

Starostwo Powiatowe

70000,00

Starostwo Powiatowe

40000,00

Starostwo Powiatowe

50000,00

Gmina Ćmielów

8000,00

Gmina Ćmielów

5440,00

Gmina Ostrowiec

4560,00
775361,00

wyłoniona w drodze konkursu

1 400,00

wyłoniona w drodze konkursu

1 000,00

wyłoniona w drodze konkursu
wyłoniona w drodze konkursu
wyłoniona w drodze konkursu

1 000,00
1 000,00
1 000,00

wyłoniona w drodze konkursu

1 000,00

wyłoniona w drodze konkursu
wyłoniona w drodze konkursu
wyłoniona w drodze konkursu
wyłoniona w drodze konkursu
wyłoniona w drodze konkursu

1 500,00
1 000,00
500,00
800,00
1 800,00
12 000,00
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UCHWAŁA NR XLIII/224/2010
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie utworzenia Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 h i art. 40
ust.2 pkt 2 ustaw z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art.17 ust. 1 pkt 12, art. 71
ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn.
zm.), art. 21 ust. 1 pkt 2, Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity
Dz. U. z 2002 roku Nr 147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w
sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
(Dz. U. Nr 201, poz. 1455) Rada Gminy w Bałtowie uchwala co następuje:
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§ 1. Z dniem 1 kwietnia 2010 r. tworzy się
placówkę opiekuńczo-wychowawczą wsparcia
dziennego pod nazwą Świetlica Opiekuńczo–
Wychowawcza w Okole
§ 2. Świetlica Opiekuńczo–Wychowawcza
w Okole jest jednostką budżetową – gminną
jednostką organizacyjną.

Poz. 1326

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bałtów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Cichocki

§ 3. Świetlicy Opiekuńczo–Wychowawczej
w Okole nadaje się Statut w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/224/2010
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 26 marca 2010 r.
STATUT ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W OKOLE.
POSTANOWINIA OGÓLNE
§ 1.1. Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza
w Okole zwana dalej „Świetlicą” jest placówką
opiekuńczo–wychowawczą wsparcia dziennego.
2. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i
młodzieży uczęszczających do szkół na terenie
Gminy Bałtów.
3. Organem prowadzącym jest Gmina Bałtów.
4. Obszarem działania świetlicy jest teren
Sołectwa Okół.

5. Siedziba Świetlicy znajduje się
Okole 117 (Dom Ludowy), 27-423 Bałtów.

w

6. Świetlica działa na podstawie niniejszego Statutu.
7. Organem nadzorującym jest Wójt Gminy Bałtów z zastrzeżeniem uprawnień Wojewody
Świętokrzyskiego w zakresie wynikającym z
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz karty nauczyciela.
8. Organizację Świetlicy określa regulamin
placówki opracowany przez Kierownika w porozumieniu z Wójtem Gminy Bałtów.

CELE, ZADANIA i FORMY DZIAŁANIA
§ 2.1. Celem Świetlicy jest zapewnienie
opieki wychowawczej i dydaktycznej dla dzieci i
młodzieży.
2. Do zadań Świetlicy w szczególności należy:
a) wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych,
b) prowadzenie zajęć wyrównawczo–kompensacyjnych z przedmiotów szkolnych oraz pomoc
w nauce i odrabianiu zadań domowych,
c) organizowanie aktywnego wypoczynków
szczególności podczas przerw w wypełnianiu
obowiązku szkolnego m.in. na obozach harcerskich biwakach i rajdach.

d) współpraca ze szkołami w przypadku
uczniów przejawiających trudności szkolne,
e) pomoc dla dzieci i młodzieży pragnącej rozwijać swoje możliwości twórcze, zainteresowania i talenty,
f) realizacje projektów i programów służących
zdrowemu stylowi życia, przeciwdziałanie
uzależnieniom i biernym formom spędzenia
wolnego czasu.
3. Świetlica realizuje następujące zadania:
a) pomoc dydaktyczną, wyrównywanie deficytów edukacyjnych,
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b) rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności praktycznych,
c) ochronę zdrowia i rozwój fizyczny,
d) profilaktykę uzależnień,
e) kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych i społecznych,
f) przeciwdziałanie przestępczości nieletnich,
g) budowanie wspólnoty,

Poz. 1326

h) współpracę z rodzicami i instytucjami społecznymi,
a)
b)
c)
d)

4. Świetlica realizuje swoje zadania przez:
programy profilaktyczne,
zajęcia sportowe i rekreacyjne,
zajęcia w grupach zainteresowań,
organizowanie konkursów.

STRUKTURA I ORGANIZACJA ŚWIETLICY
§ 3.1. Organem świetlicy jest:
a) Kierownik – wychowawca.
2. Kierownika Świetlicy powołuje i odwołuje Wójt Gminy Bałtów.
3. Kierownik odpowiada za całokształt
działalności bezpośrednio przed Wójtem Gminy
Bałtów.
4. Do zadań Kierownika należy:
a) kierowanie działalnością świetlicy,
b) sprawowanie opieki nad wychowankami
oraz stwarzanie im warunków harmonijnego
rozwoju,
c) troska o bazę lokalową i dydaktyczną,
d) sprawowanie wewnętrznego nadzoru organizacyjnego świetlicy,
e) ustalanie regulaminu organizacyjnego świetlicy,
f) przyjmowanie skarg i wniosków,
g) prowadzenie wymaganej dokumentacji
h) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,
i) przestrzeganie przepisów w prawa w zakresie prowadzonej działalności.

5. Działalność Świetlicy może być uzupełniona pracą wolontariuszy, która jest wykonywana pod nadzorem Kierownika-wychowawcy. Celem pracy wolontariuszy jest rozszerzenie zakresu
opieki nad dziećmi oraz wsparcie pracy wychowawcy przez organizowanie kół zainteresowań i
rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci.
6. Wolontariuszem w placówce może być
osoba:
a) pełnoletnia,
b) ubezpieczona przez kierownika placówki od
odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas pracy,
c) która nie była karana za przestępstwo i nie
toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
d) która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
7. Wolontariusze zobowiązani są do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących
dobra osobistego wychowanków, ich rodziców,
a także pracowników Świetlicy.
8. Świetlica jest czynna w godzinach określonych w regulaminie. Wychowankowie korzystają z zajęć bezpłatnie.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW
§ 5.1. Wychowankowie placówki maja
prawo do:
a) opieki wychowawczej i dydaktycznej, oraz
zapewnienie warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w Świetlicy i poza
nią,
b) brania udziału w zajęciach prowadzonych
przez Świetlicę,
c) korzystania podczas zajęć ze sprzętu i pomocy dydaktycznych
d) ochrony i poszanowania ich godności oraz
życzliwego traktowania bez względu na przekonania i status społeczny,
e) wyrażania własnych myśli, poglądów i przekonań dotyczących spraw osobistych,

f) korzystania z posiłków,
g) rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
2. Wychowankowie Świetlicy mają obowiązek:
a) zachować właściwą postawę na terenie
Świetlicy,
b) dbać o mienie, ład i porządek Świetlicy,
uczestniczyć w pracach porządkowych,
c) szanować innych uczestników Świetlicy,
d) z szacunkiem odnosić się do wychowawców
oraz podporządkować się ich decyzjom,
e) przestrzegać regulamin i przepisy obowiązujące w Świetlicy,
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ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 6.1. Świetlica jest jednostką budżetową
Gminy Bałtów.

umów zaciągających zobowiązania finansowe
posiada Kierownik Świetlicy do wysokości kwot
określonych w planie finansowym.

2. Prawo do dysponowania środkami finansowymi Świetlicy oraz do podpisywania

DOKUMENTACJA PLACÓWKI
§ 7.1. Kierownik Świetlicy określa w regulaminie organizacyjnym jaką dokumentację prowadzi
Świetlica.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8.1. Decyzje o likwidacji placówki podejmuje Rada Gminy w Bałtowie.

3. Świetlica posługuje się pieczątką podłużną o następującej treści: „ŚWIETLICA Opiekuńczo–Wychowawcza w Okole, Okół 117,
27-423 Bałtów”.

2. Dokumentacja prowadzona w Świetlicy
przechowywana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi.
1326
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UCHWAŁA NR XXXIV/213/2010
RADY GMINY W BEJSCACH
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art.22 ust. 3 ustawy z dnia
27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 47
poz.544 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych za
dzień 20 czerwca 2010 roku tworzy się na wniosek Wójta odrębny obwód głosowania w Domu
Pomocy Społecznej w Bejscach.
§ 2. Numer i granice utworzonego obwodu
głosowania oraz siedzibę Obwodowej Komisji
Wyborczej określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz do publicznej wiadomości na teranie Gminy
Bejsce.
Przewodnicząca Rady Gminy Bejsce:
Krystyna Wicher
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Załącznik do Uchwały nr XXXIV/213/2010
Rady Gminy w Bejscach
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
Numer obwodu głosowania
Granice obwodu głosowania
3
Dom Pomocy Społecznej w Bejscach

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
DPS w Bejscach

Numer telefonu
041 35 11 003
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UCHWAŁA NR XXXIII/212/2010
RADY GMINY BLIŻYN
z dnia 22 marca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.
zm./ oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/207/2010 Rady
Gminy Bliżyn z dnia 28 stycznia 2010 roku w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na
2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy
na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) W załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy
na 2010 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna
dotychczasową nazwę rozdziału 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zastępuje się nowym brzmieniem „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”,
3) W załączniku Nr 2 - Wydatki budżetu gminy
na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
4) W załączniku Nr 2 - Wydatki budżetu gminy
na 2010 rok:
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa, dotychczasową nazwę rozdziału 75101 –
„Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa” zastępuje się nowym
brzmieniem „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa”,

-

w dziale 852 – Pomoc społeczna dotychczasową nazwę rozdziału 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego” zastępuje się nowym
brzmieniem
„Świadczenia
rodzinne,
świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego”,
5) Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010
2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
6) Załącznik Nr 3a – Zadania inwestycyjne roczne w 2010r. otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
7) Załącznik Nr 4a - Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5. do
niniejszej uchwały,
8) Załącznik Nr 4b - Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
9) Załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2010 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
10) Załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2010r. otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
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11) Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2010 r. otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej
uchwały,
12) Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej
uchwały,
13) Ustala się nową treść § 3 w brzmieniu:
„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
7.665.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych
kredytów
w
kwocie
7.454.100 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy wynikającej z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w
kwocie 210.900 zł
2. Przychody budżetu w wysokości
9.086.584 zł, rozchody w wysokości 1.421.584 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.”

Poz. 1328

14) w § 10 w pkt 1 dodaje się po kwocie 800.000 zł
zapis w brzmieniu „w tym kredyty, pożyczki
w związku z umową zawartą z podmiotem
dysponującym funduszami strukturalnymi
lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej
w kwocie 500.000 zł”,
15) w § 10 w pkt 2 kwotę „4.628.600 zł” zastępuje
się kwotą „4.904.100 zł”,
16) w § 10 w pkt 3 kwotę „1.429.644 zł” zastępuje
się kwotą „1.421.584 zł” oraz kwotę „664.219 zł”
zastępuje się kwotą „656.159zł”,
17) w § 12 w pkt 1 lit. b kwotę „4.904.109 zł” zastępuje się kwotą „4.904.100 zł”.
18) w § 12 w pkt 1 lit. c kwotę „1.429.644 zł” zastępuje się kwotą „1.421.584zł” oraz kwotę
„664.219 zł” zastępuje się kwotą „656.159 zł”,
§ 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:
Anna Leżańska
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/212/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 22 marca 2010 r.
Dział
600

Rozdz.

§

60014
2320
750
75023
0970
758
75801
2920
75831
2920
801
80104
0830
852
85212
2910
0920
853
85395
2008
2009

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
Administracja publiczna
Urzędy gmin
Wpływy z różnych dochodów
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencja ogólna z budżetu państwa
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencja ogólna z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
Przedszkola
Wpływy z usług
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
Pozostałe odsetki
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Dotacja rozwojowa
Dotacja rozwojowa
Ogółem

Zmniejszenia
-

Zwiększenia
50.000
50.000

-

50.000

-

38.284
38.284
38.284
13.002

54.986
54.986

-

54.986

-

-

13.002
13.002
4.400
4.400
4.400
9.650

-

9.650

-

7.700

-

1.950
142.826,79
142.826,79
135.645,55
7.181,24
258.162,79

54.986
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIII/212/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 22 marca 2010 r.
Dział
010

Rozdział

Paragraf

01041
6059
400
40002
4270
600
60014
4300
60016
4300
720
72095
6059
750
75075
6050
75095
6059
801
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4270
4300
4410
4440
4700
4740
6050
6058
6059
80103
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4280
4300
4370
4430
4440
80104
3020
4010
4040

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wytwarzanie izaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę
Dostarczanie wody
Zakup usług remontowych
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Zakup usług pozostałych
Drogi publiczne gminne
Zakup usług pozostałych
Informatyka
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorzadu terytorialnego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup matrialów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup matrialów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych
Przedszkola
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zmniejszenia
0
0
0

Zwiekszenia
46 500
46 500
46 500

40 000

0

40 000
40 000
31 000
31 000
31 000
0

0
0
65 000
50 000
50 000
15 000
15 000
27 853
27 853
27 853
22 000
22 000
22 000
0

0
0
27 853

27 853
27 853
1 273 153
1 095 352
2 148
11 706
2 577
1 911
308
580
1 786
6 830
16 160
2 300
600
596

1 321 360
1 075 100
74 540
560

500
850
46 500
600 000
400 000
142 623
8 566
72 263
4 345
12 797
2 064
80
8 700
2 906
24 000
30
1 000

1 000 000

14 850
14 850

800
180
4 892
0

161 220
8 690
93 940
5 754
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4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4370
4430
4440
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4270
4410
4440
4740
80148
4210
4270
4700
852
85212
2910
4580
85214
3110
3119
853
85395
3028
3029
4018
4019
4048
4049
4118
4119
4128
4129
4178
4179
4218
4219
4288
4289
4308
4309
4368
4369
4418
4419
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Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup matrialów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych
Gimnazja
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup matrialów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup usług remontowych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
Stołówki szkolne
Zakup matrialów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
Pozostałe odsetki
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Świadczenia społeczne
Świadczenia społeczne
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
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16 336
2 635
160
1 700
24 000
30
1 000
800

29 478
1 126
9 971
2 829
1 628
263
500
2 014
2 700
6 840
750
507

180
5 995
70 190
70 190

350
5 700
1 500
4 000

0

200
16 756,21

26 406,21

0

9 650
7 700
1 950

16 756,21

16 756,21

16 756,21

0,00

16 756,21
142 826,79
142 826,79
369,96
19,58
59 840,90
3 168,10
2 176,76
115,24
10 186,92
539,21
1 616,74
85,59
6 144,69
325,31
1 163,41
61,59
113,96
6,04
50 246,63
2 660,16
284,92
15,08
455,87
24,13
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4448
4449
4748
4749
4758
4759
854
85401
4010
4040
4210
4240
4740
4750
900
90015
4270
926
92605
4260
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Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zakup matrialów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oswietlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zakup energii
Ogółem
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1 596,47
84,53
322,90
17,10
1 125,42
59,58
3 900
3 900

10 793
10 793
10 470
323

1 400
2 300
100
100
0
0
0
0
1 392 662,21

134 000
134 000
134 000
10 000
10 000
10 000
1 806 739,00
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/212/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 22 marca 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIII/212/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 22 marca 2010 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.
w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

1.

900

90015

2.

900

90015

3.

801

80101

4.

801

80101

5.

801

80101

6.

801

80101

7.

700

70005

8.

600

60016

9.

750

75075

Ogółem

Nazwa zadania
inwestycyjnego

4
Budowa oświetlenia
w miejscowości
Wojtyniów do ul.
Piaskowej w Bliżynie
(za cmentarzem)
Budowa oświetlenia
drogi łączącej Gostków Górny z Dolnym
- projekt
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej
w Sorbinie
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej
w Odrowążku
Szkolny prac zabaw
przy szkole podstawowej w Mroczkowie
program rządowy
„Radosna Szkoła”
Szkolny prac zabaw
przy szkole podstawowej w Sorbinie
program rządowy
„Radosna Szkoła”
Zakup działki nr 853/1
w Blizynie ul. Rudowskiego
Wykonanie zatoki
postojowej przy
miejscu ogniskowym
w Brześciu
Budowa pomnika
Władysława Jagiełły
na działce nr 874/4 w
Bliżynie

rok
budżetowy
2010
(7+8+9+10)
6
46 000

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
dotacje
środki
dochody
kredyty
i środki
wymienione
własne
i pożyczki pochodzące w art. 5 ust. 1
jst
z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p.
7
8
9
10
A.
B.
C.
D.

46 000

4 000

4 000

400 000

100 000

400 000

100 000

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
11
Urząd Gminy

A.
B.
C.
D.
A. 200000
B.
100 000
C.
D.
A. 200000
B.
100 000
C.
D.

63.422

Urząd Gminy

Urząd Gminy

127 980

64 130

A.
B.
C.
D.

126 845

63 423

A.
B.
C.
D.

20 791

20 791

Urząd Gminy

10 457

10 457

Urząd Gminy

22 000

22 000

Urząd Gminy

1 158 073

430 801

200 000

63.850

Urząd Gminy

Szkoła Podstawowa w Mroczkowie

Szkoła Podstawowa w Sorbinie

0

0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

x
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIII/212/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 22 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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Poz. 1328

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXIII/212/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 22 marca 2010 r.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXIII/212/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 22 marca 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

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

Treść
2
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)
Inne źródła (wolne środki)
Przelewy z rachunku lokat
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
w tym: spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)
Rozchody z tytułu innych rozliczeń

Klasyfikacja
§

Kwota
2010 r.

3

4

§ 952
§ 952

9 086 584
8 875 684

§ 903
§ 951
§ 941 do 944
§ 957
§ 931
§ 955
§ 994

210 900

§ 992

1 421 584
1 035 500

§ 992

270 075

§ 992
§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995

386 084

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXIII/212/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 22 marca 2010 r.
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXIII/212/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 22 marca 2010 r.
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Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXIII/212/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 22 marca 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
w zł
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

427 368,00
145 293,21
7 181,24
274 893,55
11 236 764
6 101 944
0
5 134 820
11 664 132,00
6 247 237,21
7 181,24
5 409 713,55

Planowane wydatki budżetowe na
realizację zadań programu w latach
2011 2012
Razem
2011 rok
2012 rok
2011-2012
147 981
161 157
309 138
71 031
77 355
148 386
0
0
0
76 950
83 802
160 752
8 968 846
64 673
9 033 519
4 462 607
30 069
4 492 676
0
0
0
4 506 239
34 604
4 540 843
9 116 827
225 830
9 342 657
4 533 638
107 424
4 641 062
0
0
0
4 583 189
118 406
4 701 595

1328
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1329

UCHWAŁA NR XXXIII/20/10
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie podziału Gminy Gowarczów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Gowarczów
Na podstawie art.90 ust.1 i art.92 ust.2
ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2003 roku nr 159, poz.1547
z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 12/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2010
roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego Rada Gminy
uchwala co następuje:
§ 1. Do przeprowadzenia wyborów do Rady
Gminy w Gowarczowie ustala się liczbę okręgów
wyborczych, ich granice i numery oraz liczbę wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXIV/51/2002
Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 26 czerwca

2002 roku w sprawie podziału Gminy Gowarczów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i
numerów oraz liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Gowarczowie.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu
przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Sławomir Konieczny

Dziennik Urzędowy
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/20/10
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1. Dla Gminy Gowarczów ustalona została liczba radnych 15
2. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy w Gowarczowie tworzy się 5 okręgów wyborczych i
tak:
Numer okręgu
wyborczego
1
2
3
4
5

Liczba radnych
wybieranych okręgu
4
2
3
3
3

Granice okręgu wyborczego
Gowarczów,
Brzeźnica, Rogówek, Morzywół, Komaszyce, Miłaków
Bębnów, Ruda Białaczowska
Giełzów, Skrzyszów, Bernów, Borowiec
Kamienna Wola, Kurzacze, Kupimierz, Korytków

Siedziba Gminnej Komisji wyborczej w Gowarczowie.
Urząd Gminy Gowarczów
Ul. Plac XX lecia nr 1
1329

1330
1330

UCHWAŁA NR XXXIII/21/10
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie liczby, granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych
Na podstawie art.30 ustawy z dnia 16 lipca
1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U z
2003 roku, nr 159, poz.1547 ze zm) Rada Gminy
uchwala co następuje:

Numer
obwodu

Granice obwodu

2. Ustala się następujące numery i granice
obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
Numer
okręgu
wyborczego
1

1

Gowarczów
Brzeźnica, Miłaków, Morzywół, Komaszyce, Rogówek

2

Bębnów, Ruda Białaczowska

3

3
4

Bernów, Borowiec, Giełzów, Skrzyszów
Kamienna Wola, Kurzacze, Kupimierz, Korytków

4
5

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIV/56/2002
Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie liczby, granic i numerów
obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
1330

§ 1.1. Dla przeprowadzenia glosowania w
wyborach do rad ustala się cztery obwody glosowania.

2

Siedziba obwodowej Komisji wyborczej
Publiczne Gimnazjum w Gowarczowie
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Giełzowie
Szkoła Podstawowa w Kamiennej Woli

Gminy i opublikowanie w Biuletynie Informacji
Publicznej.
§ 4. Treść uchwały należy niezwłocznie
przekazać Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Sławomir Konieczny
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UCHWAŁA NR LIII/297/10
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 18 stycznia 2010 r.
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza wydatków na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001
roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz
art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z
2002 roku Dz. U. Nr 147, poz.1231 z późn. zm)
oraz art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz.
1485 z późn. zm.) Rada Gminy Łagów uchwala,
co następuje:

rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia.

§ 2. Przyjmuje się preliminarz wydatków
na 2010 rok stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Sławomir Konieczny
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIII/297/10
Rady Gminy Łagów
z dnia 18 stycznia 2010 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010
Cele programu:
1. Rozwijanie i promowanie modelu zdrowego
życia bez nałogów.
2. Ograniczenie procesu degradacji i wykluczenia społecznego osób uzależnionych i członków ich rodzin.
3. Zmniejszenie rozmiarów szkód zdrowotnych,
psychologicznych i społecznych spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przemocą
w rodzinie oraz występowaniem zjawiska
narkomanii.
4. Zwiększenie zasobów materialnych, metodycznych i organizacyjnych niezbędnych do
rozwiązywania
istniejących
problemów
związanych z alkoholizmem, narkomanią,
przemocą, wykluczeniem społecznym oraz

wsparcie działań profilaktycznych związanych z tymi patologiami.
5. Zapewnienie mieszkańcom Gminy Łagów
możliwości uzyskania wsparcia oraz profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu,
narkomanią oraz zjawiskiem przemocy w rodzinie.
Cele programu opracowane zostały zgodnie z
celami Narodowego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii a także na podstawie ewaluacji gminnego
programu z roku 2009 oraz danych statystycznych.

Szacunkowy zakres problemów alkoholowych na terenie gminy Łagów
W gminie czynny jest Punkt Konsultacyjny
dla osób z problemami alkoholowymi i ich
rodzin oraz grupa AA. Uczestnicy grupy
spotykają się jeden raz w tygodniu, w
spotkaniach uczestniczy około 10-15 osób.
W Punkcie Konsultacyjnym dyżuruje terapeuta
uzależnień p. Henryk Kowalczyk, u którego można
uzyskać informacje oraz adresy instytucji, które
udzielają pomocy osobom pokrzywdzonym.
Do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych wpłynęło w 2009 roku

18 wniosków z czego 8 zostało skierowanych do
Sądu Rodzinnego Sądu Rejonowego w
Ostrowcu Świętokrzyski.
Ponadto kilka osób dojeżdża do poradni
terapeutycznej do Kielc.
Na terenie gminy działa Punkt Konsultacyjny dla
osób z problemami alkoholowymi i ofiar przemocy a także grupa wsparcia. Jego uczestnicy
spotykają się raz w tygodniu pod opieką terapeuty.

Zadania do realizacji na rok 2010 opracowane na podstawie wytycznych Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
1. Pomoc terapeutyczna, psychospołeczna i
prawna dla osób uzależnionych od alkoholu i
ich rodzin.
• Działalność punktu konsultacyjnego dla
osób uzależnionych i ofiar przemocy w
rodzinie.
• Działalność grupy abstynenckiej i grupy
wsparcia.
• Wsparcie działalności grupy przez wykwalifikowanego terapeutę.
• Dyżury pracownika komisji i pomoc w
zakresie problemów alkoholowych i
przemocy w rodzinie.
• Pomoc rodzinom i dzieciom z rodzin patologicznych.

•

Zapewnienie możliwości korzystania z
usług Ośrodka Terapii Uzależnień w Kielcach.
• Wsparcie zajęć umożliwiających odzyskiwanie funkcji społecznych w prowadzonych placówkach edukacyjnych, poradniach rodzinnych i klubach abstynenckich.
Koszt zadania 6 600,2. Udzielanie rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie.
• Partycypacja w działalności edukacyjnej
prowadzonej przez Izbę Wytrzeźwień w
Kielcach.
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Promocja procedur Niebieskiej karty.
Szkolenie w zakresie procedur Niebieskiej karty.
Koszt zadania 4 500,
3. Profilaktyczna działalność informacyjna i
edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży:
• Prowadzenie i wsparcie pozalekcyjnych
zajęć dla dzieci i młodzieży a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
• Realizacja programów profilaktycznych i
z elementami profilaktyki w szkołach,
klubach i świetlicach.
• Wsparcie działań skierowanych do dzieci
i młodzieży ze środowisk zagrożonych
uzależnieniem w zakresie zagospodarowania czasu wolnego uczestniczących w
programach profilaktycznych zgodnych
ze standardem zagospodarowania czasu
wolnego dzieci i młodzieży stanowiącym
załącznik nr 2 do programu.
• Dofinansowanie obozów i kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci ze
środowisk uzależnionych od alkoholu
oraz pacjentów korzystających z leczenia
odwykowego i członków ich rodzin, a
także członków klubów abstynenckich.
• Prowadzenie i wsparcie działań Świetlicy
Środowiskowej w Łagowie.
• Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych i festynów związanych z profilaktyką uzależnienia alkoholowego i narkomanii.
• Zwiększenie kompetencji w zakresie programów profilaktycznych, pomocy dla
ofiar przemocy i zwalczania agresji.
• Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w
Łagowie.
Koszt zadania 30 400,4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz problemów
związanych ze zjawiskiem narkomanii.
• Wspieranie działalności klubu abstynenta
i towarzystw trzeźwościowych.
• Dofinansowanie programów profilaktycznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe i szkoły w tym organizowanie wycieczek i rajdów z programami profilaktycznymi zgodnie ze standardem programów profilaktycznych
stanowiącym załącznik nr 1 do programu.
Koszt zadania 6 000,-

Poz. 1331

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15
ustawy oraz występowanie przed sądem w
roli oskarżyciela publicznego.
• Udział w akcjach i kampaniach wspierających przestrzeganie prawa w zakresie
sprzedaży napojów alkoholowych i profilaktyki uzależnień.
• Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych
• Przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych.
• Opiniowanie pozwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Koszt zadania 1 000,6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
uzależnionych przez organizowanie klubów
integracji społecznej.
• Wsparcie osób biorących udział w szkoleniach organizowanych przez CIS.
• Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zapobiegających wykluczeniu
społecznemu.
• Wspieranie powstania Klubu Integracji
Społecznej
Koszt zadania 500,7. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
• Gromadzenie ofert i tworzenie GPPiRPA.
• Podejmowanie czynności prawnych w
przypadku naruszenia przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
• Gromadzenie dokumentacji i rozpatrywanie wniosków o przymusowe leczenie
odwykowe.
• Kierowanie na badania w przedmiocie
uzależnienia.
• Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji
punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Łagów.
• Organizacja, udział w kampaniach, sympozjach czy konferencjach edukacyjnoprofilaktycznych.
• Współpraca w realizacji Gminnego Programu z partnerami.
• Powoływanie i udział w pracach zespołów tematycznych i zadaniowych.
• Członkom Komisji za udział w jej posiedzeniach roboczych przysługuje wynagrodzenie. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest podpisana lista obecności.
• Szkolenia członków GKRPA
• Rozmowy profilaktyczno-motywacyjne z
osobami zgłoszonymi na leczenie odwykowe
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•

Opłata sądowa dotycząca wszczęcia postępowania sądowego.
Koszt zadania 10 000,8. Prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki narkomanii.
• Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkomanii.
• Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychologicznej i prawnej.

Poz. 1331

•

Prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
zajęć
sportowo-rekreacyjnych
dla
uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
• Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów
narkomanii.
Koszt zadania 1 000,-

Realizatorzy programu:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Łagowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie

Placówki oświatowe w gminie Łagów
Stowarzyszenia z terenu gminy Łagów
Świetlica Środowiskowa w Łagowie

Współrealizatorzy programu:
Policja
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bodzentynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie z Filią w
Zbelutce Starej.

ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU
1. Finansowanie zadań będzie dokonywane z
rocznych opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych wnoszonych przez
prowadzących tę sprzedaż przedsiębiorców
oraz z innych środków Urzędu Gminy w Łagowie.

2. Zadania realizowane w ramach niniejszego
programu mogą też pochodzić ze środków
finansowych przez Wojewodę Świętokrzyskiego, od Powiatu Ziemskiego, PARPA a
także darowizn.
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Załącznik nr 1
do Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii
w gminie Łagów na rok 2010
STANDARD
programów profilaktycznych dotyczących uzależnień
Cele wprowadzenia przedmiotowego standardu:
1. Zwiększenie możliwości dokonywania przez
dzieci i młodzież świadomego wyboru modelu trzeźwego życia oraz życia bez uzależnień
poprzez wyselekcjonowanie i realizację najskuteczniejszych w tym przedmiocie programów.
2. Ułatwienie zarządzającemu szkołą wyboru
programu
odpowiadającego
potrzebom
uczniów i środowisk wychowawczych szkoły
poprzez:

a/ określenie podstawowych kryteriów, jakie winien spełniać taki program
b/ określenie warunków, jakie winny być
spełnione przez realizatorów programu
3. Określenie i realizacja (w ramach standaryzowanego programu) minimum programowego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych a także problemów związanych z narkomanią, odpowiadającego potrzebom każdej ze szkół w gminie
Łagów.

Część I
Podstawowe kryteria, jakie winien spełniać program profilaktyczny:
Dotyczące treści programowych skierowanych
do uczniów:
1. Dostarczenie wiedzy o mechanizmach uzależnienia od środków uzależniających i konsekwencjach ich używania – w zależności od
możliwości poznawczych odbiorców.
2. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania
zjawisk związanych z negatywnymi skutkami
używania substancji uzależniających oraz
właściwego reagowania na te zjawiska.
3. Ćwiczenie umiejętności społecznych umożliwiających rozwój osobowy oraz umiejętności konstruktywnych zachowań wobec zjawisk przemocy.
4. Rozwijanie postaw prozdrowotnych i zdrowego systemu wartości.
5. Dostarczenie informacji (w formie pisemnej)
o lokalach, instytucjach udzielających pomocy osobom i rodzinom zagrożonym problemami uzależnień i przemocy w rodzinie.
Dotyczące treści programowych skierowanych
do rodziców:
1. Dostarczenie wiedzy na temat prawidłowości
i uwarunkowań rozwoju psychofizycznego
dziecka.
2. Dostarczanie wiedzy umożliwiającej rozpoznanie symptomów świadczących o używaniu przez dziecko środków uzależniających,
wskazanie sposobów reagowania w takich
sytuacjach.

3. Dostarczenie wiedzy umożliwiającej rozpoznanie objawów stosowania wobec dziecka
przemocy fizycznej i psychicznej oraz wskazanie sposobu postępowania w takich sytuacjach.
4. Ćwiczenie prawidłowego komunikowania się
z dzieckiem.
5. Dostarczenie informacji (w formie pisemnej)
o lokalach, instytucjach udzielających pomocy osobom i rodzinom zagrożonym problemami uzależnień i przemocy w rodzinie.
Dotyczące treści programowych skierowanych
do nauczycieli:
1. Przekazanie szerokiej informacji na temat
prowadzonego w danej szkole programu.
2. Przekazanie wiedzy umożliwiającej rozpoznanie symptomów świadczących o używaniu przez uczniów środków uzależniających.
3. Przekazanie wiedzy umożliwiającej rozpoznanie objawów świadczących o stosowaniu
wobec ucznia przemocy fizycznej, bądź psychicznej.
4. Wskazanie sojuszników i sposobów reagowania na zaobserwowane zjawiska patologiczne (symptomy stosowania środków uzależniających, objawy podlegania aktom
przemocy).
5. Dostarczenie informacji (w formie pisemnej)
o lokalach, instytucjach udzielających pomocy osobom i rodzinom zagrożonym problemami uzależnień i przemocy.
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Część II
Warunki, jakie muszą być spełnione przez realizatorów programu:
Dotyczące czasu, sposobu i metod realizowania
programu:
1. Program musi uwzględniać możliwości poznawcze uczniów.
2. Program winien być realizowany aktywnymi
metodami edukacyjnymi.
3. Realizator przed realizacją programu winien
dokonać oceny środowiska wychowawczego
szkoły pod względem występujących tam potrzeb w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz problemów
wynikających ze zjawiska narkomanii w celu
dostosowania do tych potrzeb programu.
4. Realizator programu winien dysponować
narzędziami ewaluacji programu profilak-

tycznego. Realizator musi wyrazić zgodę na
zewnętrzną ewaluację zajęć i realizowanego
programu (ewaluacja dokonana na wniosek
GKRPA).
5. Realizatorami programu powinny być osoby
o przygotowaniu psychologicznym, pedagogicznym lub medycznym z praktyką pracy z
młodzieżą do prowadzenia grupowych zajęć
terapeutycznych z elementami terapii indywidualnej.
Preferowane będą programy posiadające pozytywną opinię wydaną przez instytucje i autorytety w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Załącznik nr 2
do Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Łagowie na rok 2010

STANDARD
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży uczestniczących w programach profilaktycznych
i socjoterapeutycznych
1. Cel wprowadzenia przedmiotowego standardu
Umożliwienie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży, szczególnie
ze środowisk zagrożonych uzależnieniami.
2. Jakościowe określenie oferty:
Za ofertę uważa się program profilaktyczny
lub socjoterapeutyczny uwzględniający:
a/ zajęcia sportowo–rekreacyjne,
b/ zajęcia rozwijające zainteresowania własne,
c/ zajęcia wyrównujące zaległości w nauce.
ad. a/ przez zajęcia sportowe rozumie się zajęcia pozalekcyjne sportowe lub rekreacyjne
na terenie szkół (poza godzinami lekcyjnymi), prowadzone w ramach programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych zajęcia w klubach i sekcjach sportowych, w pływalniach, w świetlicach, klubach młodzieżowych, ogniskach wychowawczych itp. o ile
trener lub instruktor prowadzi je nieodpłatnie dla uczestników,
ad. b/ przez zajęcia rozwijające zainteresowania własne rozumie się zajęcia odbywają-

ce się w kołach zainteresowań, sekcjach, fakultetach problemowych, świetlicach, szkołach, placówkach oświatowo–wychowawczych
itp. o ile odbywają się one w formie zajęć grupowych, a trener lub instruktor prowadzi je
nieodpłatnie dla uczestników,
ad. c/ przez zajęcia wyrównujące zaległości w
nauce rozumie się zajęcia prowadzone w
szkołach, świetlicach, placówkach opiekuńczo–wychowawczych, klubach młodzieżowych, ogniskach wychowawczych itp. w formie zajęć grupowych prowadzonych z indywidualizacją nauczania przez nauczyciela wychowawcę – nieodpłatnie dla uczestników.
3. Prowadzący zajęcia winien dysponować odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie profilaktyki i narzędziami ewaluacji i/lub monitorowania swych oddziaływań. Powinien wyrazić zgodę na zewnętrzną ewaluację i monitorowanie zajęć i realizowanego programu
(ewaluacja dokonana na wniosek GKRPA).
4. Preferowane będą zajęcia na terenie szkół i
w świetlicach szkolnych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 156

– 10873 –

Poz. 1331

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/297/10
Rady Gminy Łagów
z dnia 18 stycznia 2010 roku
PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ŁAGOWIE NA ROK 2010
Opracowano na podstawie rekomendacji do realizowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Zadania ogólne wynikające
z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
z ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii
1. Zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i środków
uzależniających.

Zadania do realizacji

•

Wsparcie działalności grupy AA, doposażenie lokalu, wyposażenie w
niezbędne materiały i pomoce.

•

Stałe dyżury terapeuty i pomoc w zakresie pomocy terapeutycznej dla
osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem

•

Dyżury pracownika komisji i pomoc w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie.
Rozwój środowiskowej oferty pomocy w zakresie wczesnej interwencji – punkt konsultacyjny, punkt interwencji kryzysowej.

•
2. Udzielanie rodzinom, w
których występują problemy
alkoholowe oraz problemy
związane z narkomanią, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie.

•

Działalność punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie,
dorosłych, dzieci, dzieci alkoholików oraz osób których bliskich dotknął problem narkomanii.

•

Przeszkolenie i stałe dyżury pracownika komisji alkoholowej w zakresie udzielania pomocy (prawnej i innej minimalizującej skutki choroby
alkoholowej i przemocy w rodzinie i uzależnienia od narkotyków).

•

Partycypacja w kosztach działalności edukacyjnej prowadzonej przez
Izbę Wytrzeźwień.
Zwiększanie dostępności pomocy psychologicznej dla rodziców dzieci
i młodzieży z rodzin alkoholowych i rodzin gdzie występuje zagrożenie i problem narkomanii
Pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych.

•
•
•
•
3. Prowadzenie profilaktycznej •
działalności informacyjnej i
•
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży.

6 600,-

4 500,-

Zorganizowanie punktu profilaktyki
Zakup książek i doposażenie biblioteczki dla grupy wsparcia AA
Edukacja społeczna.
Publikowanie artykułów w prasie lokalnej nt. choroby alkoholowej,
narkomanii i uzależnień.

•
•
•

Prelekcje i pogadanki o tematyce uzależnień.
Kampanie o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej.

•

Prowadzenie programów i zajęć z elementami profilaktyki w świetlicach środowiskowych.

•

Dofinansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych organizowanych w
ramach zagospodarowania czasu wolnego, kreowanie pozytywnych
wzorów osobowych.

•
•
•

Organizacja festynów, koncertów, konkursów.

•

Wsparcie dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Wywiadówki profilaktyczne dla rodziców.

•
•

Koszt realizacji

Profilaktyczne programy informacyjne wpływające na zmianę postaw,
promocja zdrowego stylu życia.

Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Wsparcie działań skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, uczestniczących w programach profilaktycznych zgodnych ze
standardem zagospodarowania czasu wolnego (załącznik Nr 1)

Cykl szkoleń dla rodziców mający na celu pomoc w rozpoznawaniu
problemów związanych z uzależnieniem, w opanowaniu konkretnych
umiejętności wychowawczych w kontekście zagrożeń związanych ze
zbyt wczesną inicjacją alkoholową, narkotykową dzieci i młodzieży, a
także umiejętności pomocy.

30 400,-
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•

Szkolne i środowiskowe programy profilaktyczne dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum na terenie gminy.

•

Programy liderów młodzieżowych przy zaangażowaniu młodzieży
odrzucającej życie w nałogu.

•

Godziny wychowawcze dla młodzieży szkolnej na temat zdrowego
stylu życia.

•

Szkolenia dla nauczycieli w zakresie diagnozy, programowania działań
i programów profilaktycznych, oraz szkolenia na temat działań zintegrowanych w zakresie profilaktyki uzależnień.

•

Organizowanie i współorganizowanie imprez z elementami profilaktyki takich jak Mikołajki, Dzień Dziecka, Wigilia, Dzień bez przemocy i innych.

•

Wspieranie działań Policji związanych z rozwiązywaniem problemów
alkoholowych walką z przemocą i demoralizacją oraz narkomanią.

•

Wspierania działań stowarzyszeń mających na celu profilaktykę uzależnień, narkomanii i zwalczania przemocy w środowisku.

•

Współfinansowanie programów profilaktycznych organizowanych w
czasie wypoczynku wakacyjnego, wycieczek, rajdów dla dzieci ze środowisk zagrożonych demoralizacją i degradacją społeczną a zwłaszcza
środowisk alkoholickich.

•
•

Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej podczas dyskotek.
Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla osób dorosłych i
młodzieży szkolnej, zawody sportowe dla młodzieży promujące styl
życia bez używek, festyny rodzinne, koncerty zawierające elementy informacyjne i profilaktyczne odnośnie uzależnień, przedstawienia, inscenizacje dla dzieci i młodzieży w szkołach i Świetlicach Środowiskowych.

5. Podejmowanie interwencji w
związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy i
promocji napojów alkoholowych (art. 13), sprzedaży podawania i spożywania napojów
alkoholowych (art. 14 i 15) oraz
występowanie przed sądem w
charakterze oskarżyciela publicznego.

•

Opiniowanie pozwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych.

6. Wspieranie zatrudnienia
socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie klubów
integracji społecznej.

•
•

4. Wspomaganie działalności
instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz problemów związanych z narkomanią.

7. Funkcjonowanie Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8. Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie profilaktyki narkomani.

•
•
•
•

•
•
•

Wsparcie osób biorących udział w szkoleniach organizowanych przez CIS.
Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zapobiegających
wykluczeniu społecznemu.
Wspieranie powstania Klubu Integracji Społecznej.
Szkolenia członków komisji alkoholowej.

500,-

10 000 ,-

Gromadzenie ofert programów i akcji profilaktycznych, posiedzenia
komisji.

•
•

Badanie przez specjalistów w przedmiocie uzależnienia.

•
•

Doposażenie w niezbędne pomoce, sprzęt i artykuły biurowe.
Wynagrodzenie dla pracownika administracyjnego obsługującego i
koordynującego realizację GKRPA

•
•
•

Diety dla członków komisji
Opłata Sadowa dotycząca wszczęcia postępowania sądowego

•

1 000,-

Udział w akcjach i kampaniach wspierających przestrzeganie prawa w
zakresie sprzedaży napojów alkoholowych i profilaktyki uzależnień.
Działania kontrolne i interwencyjne mające na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i tytoniowych oraz przestrzegania
zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

Rozmowy edukacyjno-motywacyjne z osobami zgłoszonymi na leczenie odwykowe

•
•
•

6 000,-

Zakup ulotek i materiałów informacyjnych na potrzeby szkoleń dla
sprzedawców.

•

•
•
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Podnoszenie kwalifikacji i udział członków komisji w konferencjach i
szkoleniach, diety za udział w posiedzeniach komisji.

Konferencja na temat profilaktyki uzależnień dla animatorów lokalnych działań profilaktycznych.
Programy informacyjne i edukacyjne o tematyce antynarkotykowej
Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć nt. profilaktyki
antynarkotykowej
Edukacyjne festyny, przedstawienia, inscenizacje
Prowadzenie zajęć z elementami profilaktyki antynarkotykowej
Zakup publikacji profilaktycznych – prasy i książek do wykorzystania
podczas zajęć profilaktycznych prowadzonych przez placówki oświatowe oraz Świetlice Środowiskowe,
Opracowanie informatora na temat przykładów dobrej praktyki w

1 000, -
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szkolnych działaniach profilaktycznych i upowszechnienie informatora
w szkołach oraz Świetlicach Środowiskowych.
RAZEM

Poz. 1331,1332

60 000,00
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1332
1332

UCHWAŁA NR XXXIII/280/10
RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Miedziana Góra
Na podstawie art. 30 ust. 2, w związku
z art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.
1597; zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102
poz. 1055, Nr 167 poz. 1760; Dz. U. z 2006 r.
Nr 17 poz. 128, Nr 34 poz. 242, Nr 146 poz. 1055,
Nr 175 poz. 1457, Nr 159 poz. 1127; Dz. U. z 2007 r.

Nr 218 poz. 1592, Nr 48 poz. 327, Nr 112 poz.
776; Dz. U. z 2008 r. Nr 96 poz. 607, Nr 180 poz.
1111; Dz. U. z 2009 r. Nr 213 poz. 1651, Nr 213
poz. 1652) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się stałe obwody głosowania
na terenie Gminy Miedziana Góra:
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§ 2. Traci moc Uchwała Nr IV/18/93 Rady
Gminy w Miedzianej Górze z dnia 29 lipca 1993 r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania,
ustalenia granic, numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Poz. 1332,1333

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu
przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz
Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w
sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Szustak

1332
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UCHWAŁA NR XXXI/21/10
RADY GMINY PIERZCHNICA
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w gminie Pierzchnica
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 16 lipca
1988r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r.
Nr 159 poz. 1547 z póżniejszymi zmianami) na
wniosek Wójta, Rada Gminy uchwala co następuje:
Nr obwodu głosowania
1
2
3
4

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Pierzchnica na stałe obwody głosowania ustalając numery obwodów głosowania i ich granice:

Granice obwodu głosowania
Sołectwa :
Holendry, Gumienice, Osiny, Pierzchnianka, Podlesie, Ujny
Sołectwa :
Drugnia, Drugnia Rządowa, Podstoła, Strojnów, Wierzbie
Sołectwa :
Górki, Skrzelczyce
Sołectwa :
Brody, Maleszowa, Pierzchnica

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Pierzchnica.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/97/02 Rady
Gminy Pierzchnica z dnia 29 grudnia 2002r. w
sprawie utworzenia obwodów głosowania w
gminie Pierzchnica.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady:
Artur Kułagowski
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Poz. 1334,1335

1334
1334

UCHWAŁA NR XXXI/22/10
RADY GMINY PIERZCHNICA
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
§ 3. Siedzibą obwodowej komisji wyborczej jest lokal w Domu Seniora im. Sue Ryder w
Pierzchnicy.

Na podstawie art. 22 ust. 3 i ust. 5 ustawy
z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000r. Nr 47
poz. 544 z późniejszymi zmianami) na wniosek
Wójta, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 20 czerwca 2010r. tworzy się obwód głosowania Nr 5 w Domu Seniora im. Sue Ryder w
Pierzchnicy.

§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 2. Granice obwodu głosowania Nr 5 wyznacza teren Domu Seniora im. Sue Ryder w
Pierzchnicy. W obwodzie tym głosują wyborcy,
którzy będą w nim przebywać w dniu wyborów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady:
Artur Kułagowski
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UCHWAŁA NR XLIV/230 /2010
RADY GMINY W RYTWIANACH
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie podzielenia gminy na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Rytwiany
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.
1591 z późn. zm./ oraz art. 89, art. 90, ust. 1
art. 92, ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r.
Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami) oraz
Zarządzenia Nr 12/2010 Wojewody ŚwiętokrzyNr okręgu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Granice okręgu
Sołectwa: Rytwiany i Grobla
Sołectwo Kłoda
Sołectwo Szczeka
Sołectwa: Niedziałki i Ruda
Sołectwo Strzegom
Sołectwo Strzegomek
Sołectwo Tuklęcz
Sołectwa: Sichów Mały i Sydzyna
Sołectwo Sichów Duży
Sołectwa: Pacanówka i Podborek
Sołectwo Święcica

skiego z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad
powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, na wniosek Wójta Gminy Rytwiany Rada
Gminy Rytwiany uchwala, co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady
Gminy Rytwiany ustala się 11 okręgów wyborczych, ich granice i liczbę wybieranych radnych.
Liczba radnych wybieranych w okręgu
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Poz. 1335,1336

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świetokrzyskiego, na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i opublikowaniu
w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr inż. Marek Sadowski

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXV/167/2002
Rady Gminy Rytwiany z dnia 20 czerwca 2002r.
1335
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INFORMACJA NR
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
o decyzji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła dla Zespołu Zarządców
Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4210-11(3)/2010/13859/I/BG z dnia
29 kwietnia 2010 r., wydaną na podstawie art. 155
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, 1071 z późn. zm.) zmieniono decyzję
nr OŁO-4210-77(6)/2008/13859/I/LK z dnia 10 marca 2009 r. oraz decyzję nr OŁO-4210-75(1)/
2008/13859/I/MM z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Zespół Zarządców Nieruchomości
WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w części
dotyczącej źródła ciepła zlokalizowanego na terenie województwa łódzkiego w miejscowości
Nowy Glinnik oraz źródeł ciepła zlokalizowanych
na terenie województwa świętokrzyskiego w
Kielcach przy ul. Petyhorskiej 15 i ul. Wojska
Polskiego 251a oraz w Sandomierzu przy
ul. Mickiewicza 14, w zakresie ustalenia okresu
jej obowiązywania, wydłużając ten okres do dnia
30 września 2010 r.
Pismem z dnia 31 marca 2010 r., uzupełnionym pismem z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, zwany dalej przedsiębiorstwem energetycznym, wystąpił o przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła do
dnia 30 września 2010 r. W uzasadnieniu wniosku przedsiębiorstwo energetyczne wskazało, że

we wnioskowanym terminie przedłużenia okresu
obowiązywania taryf cząstkowych upłynie okres
obowiązywania taryf zatwierdzonych dla pozostałych źródeł ciepła zlokalizowanych na terenie
województw łódzkiego i świętokrzyskiego. Przedłużenie terminu obowiązywania taryf zatwierdzonych ww. decyzjami pozwoli na opracowanie
nowej taryfy łącznie dla wszystkich źródeł zlokalizowanych na terenie poszczególnych województw.
Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna,
na mocy której strona nabyła prawo może być w
każdym czasie, za zgodą strony, uchylona lub
zmieniona przez organ administracji publicznej,
który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej
decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub
słuszny interes strony.
W aktualnym stanie sprawy, przedłużeniu
terminu obowiązywania taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją nr OŁO-4210-77(6)/2008/13859/I/LK
z dnia 10 marca 2009 r. oraz decyzję nr OŁO4210-75(1)/2008/13859/I/MM z dnia 27 lutego
2009 r. nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i
przemawia za tym zarówno interes strony, jak i
interes społeczny, przejawiający się kontynuacją
dostaw ciepła przy zastosowaniu w tym okresie
cen ciepła na niezmienionym poziomie.
z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi:
Tadeusz Polak

Łódź, dnia 29 kwietnia 2010 r.
1336

– 10879 –

– 10880 –

• 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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