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UCHWAŁA NR XXX/191/2009
RADY GMINY BLIśYN
z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.
zm./ oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
/Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/138/2008 Rady
Gminy w BliŜynie z dnia 9 grudnia 2008 roku w
sprawie uchwalenia budŜetu gminy BliŜyn na
2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku Nr 1 - Dochody budŜetu gminy
na 2009 rok wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) W załączniku Nr 2 - Wydatki budŜetu gminy
na 2009 rok wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne roczne
w 2009r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budŜetu
w 2009 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
5) Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego otrzymuje brzmie-

nie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej
uchwały,
6) Załącznik Nr 9 - Plan przychodów i wydatków
dochodów własnych na 2009 r. otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7) Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 20092011 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
8) Załącznik Nr 4a - Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2009 rok otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Anna LeŜańska
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXX/191/2009
Rady Gminy BliŜyn
z dnia 1 grudnia 2009 r.
Dział
010

Rozdz.
01095

§

Treść
Zwiększenia
Rolnictwo i łowiectwo
47.000
Pozostała działalność
44.000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa własności wieczystego
0770
47.000
nieruchomości
Ogółem
47.000
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXX/191/2009
Rady Gminy BliŜyn
z dnia 1 grudnia 2009 r.

Dział Rozdział
400
40002

Paragraf

4270
6060
600
60014
6620
801
80101
3020
4010
4010
4110
4120
4300
80103
4010
4110
4120
80110
4010
4110
80113
3020
4010
4120
80148
3020
4010
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240

Nazwa
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę
Dostarczanie wody
Zakup usług remontowych
Zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - SP Mroczków
Wynagrodzenia osobowe pracowników - SP Mroczków
Wynagrodzenia osobowe pracowników - SP BliŜyn
Składki na ubezpieczenia społeczne - SP BliŜyn
Składki na Fundusz Pracy - SP BliŜyn
Zakup usług pozostałych - SP Mroczków
Oddziały przedszkolne - SP BliŜyn
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Gimnazja
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
DowoŜenie uczniów do szkół - Gimnazjum
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na Fundusz Pracy
Stołówki szkolne - SP Mroczków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne - SP Mroczków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
Ogółem

Zmniejszenia Zwiększenia
18 500
18 500
18 500
18 500
18 500
18 500
453 000
0
453 000
0
453 000

-

23 647
2 320
2 320
0
20 810
18 310
2 500
132
132

29 837
19 590
2 320
8 930
1 800
350
6 190
9 730
8 680
900
150
0
132
122
10
385
385
0
0
48 337

385
385
6 190
6 190
225
3 565
75
725
100
1 000
500
501 337
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXX/191/2009
Rady Gminy BliŜyn
z dnia 1 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXX/191/2009
Rady Gminy BliŜyn
z dnia 1 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXX/191/2009
Rady Gminy BliŜyn
z dnia 1 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXX/191/2009
Rady Gminy BliŜyn
z dnia 1 grudnia 2009 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5

Wyszczególnienie
2
Szkoła Podstawowa w BliŜynie
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie
Szkoła Podstawowa w OdrowąŜku
Gimnazjum w BliŜynie
Ogółem

Dział

Rozdział

3
801
801
801
801
801

4
80101
80101
80148
80101
80148

Stan środków
obrotowych na
początek roku
4
0
0
0
180
0
180

Dochody

Wydatki

5

7

7 845
926
27 684
8 860
47 510
92 825

7 845
926
27 684
8 736
47 510
92 701

Stan środków
obrotowych na
koniec roku
9
0
0
0
304
0
304
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXX/191/2009
Rady Gminy BliŜyn
z dnia 1 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXX/191/2009
Rady Gminy BliŜyn
z dnia 1 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/190/2009
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie uchwalenia zmian w budŜecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z 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. 4, pkt 1, 2, art. 188
ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Rady Gminy w
Nowym Korczynie nr XXXVII/182/2009r z dnia
21 października 2009 roku.
§ 2. Zwiększa się dochody:
Dział 754 Rozdział 75416 § 0570 o kwotę: 20 000 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 900 Rozdział 90001 § 2650 o kwotę: 20 000 zł
§ 3. Załączniki nr 8 i 9 do uchwały Rady
Gminy nr XXVII/138/2009 z dnia 20 lutego 2009
roku po zmianach otrzymują brzmienie zgodnie
z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmniejsza się wydatki:
Dział 750 Rozdział 75023 § 4260 o kwotę: 7 000 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 750 Rozdział 75023 § 6060 o kwotę: 7 000 zł
§ 5. Zwiększa się dochody:
Dział 852 Rozdział 85295 § 2010 o kwotę: 421 559 zł

Zwiększa się wydatki:
Dział 852 Rozdział 85295 § 3110 o kwotę: 421 559 zł
§ 6. Zmniejsza się wydatki:
Dział 700 Rozdział 70005 § 4300 o kwotę: 1 000 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 756 Rozdział 75647 § 4100 o kwotę: 1 000 zł
§ 7. Zmniejsza się wydatki:
Dział 754 Rozdział 75412 § 4210 o kwotę: 8 020 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 754 Rozdział 75412 § 6060 o kwotę: 8 020 zł
§ 8. Zwiększa się dochody:
Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 o kwotę: 50 058 zł
Zwiększa się wydatki:
Dział 801 Rozdział 80101 § 4010 o kwotę: 43 000 zł
Rozdział 80110 § 4010 o kwotę:
7 058 zł
§ 9. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
nr XXXV/176/2009 z dnia 23 września 2009 roku
po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Małgorzata Matusik
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Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 30 listopada 2009r.

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 20

– 757 –

Poz. 149

Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 20

– 758 –

Poz. 149

Załącznik Nr 3
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UCHWAŁA NR XXXVIII/191/2009
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c
i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze
zm.) w związku z § 5 uchwały Rady Gminy
nr XXIX/151/2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Nowy Korczyn na
2009 rok. Rada Gminy uchwala, co następuje:

stawie prawnej w trzecim wierszu wyraz pkt 3.
zastępuje się wyrazem pkt 1.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Nowym
Korczynie nr XXXVII/184/2009 z dnia 21 października
2009 roku w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w pod-

Przewodnicząca Rady Gminy:
Małgorzata Matusik

150
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UCHWAŁA NR XXXVIII/198/2009
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2010 roku
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473
z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Nowym
Korczynie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Małgorzata Matusik
Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/198/2009
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 30 listopada 2009r.

Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
Program niniejszy określa zadania zgodnie
z art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 26 października
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyznaczając zobo-

wiązania do podejmowania działań mających na
celu zwalczanie zjawisk patologii społecznej, a w
szczególności alkoholizmu dla Gminy Nowy
Korczyn.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 20

I.

Strategia działania.
1. Racjonalne i elastyczne ograniczenie dostępności alkoholu poprzez systematyczne kontrole działalności podmiotów gospodarczych w zakresie handlu napojami
alkoholowymi, wspieranie środowisk i
postaw abstynenckich.
2. Budowanie skutecznych form pomocy
prawnej dla rodzin z problemem alkoholowym oraz dla ofiar przemocy w rodzinach alkoholowych.
3. Realizacja profilaktycznych programów
informacyjnych i psychoedukacyjnych
wpływających na podstawy i umiejętności
waŜne dla zdrowia i trzeźwości, szczególnie
wobec dzieci i młodzieŜy oraz grup podwyŜszonego ryzyka.
4. Zwiększenie dostępności i skuteczności
terapii dla osób uzaleŜnionych od alkoholu
oraz dla członków ich rodzin. Ograniczenie
picia alkoholu przez osoby nieletnie.
5. Szkolenie przedstawicieli wybranych zawodów w zakresie nowoczesnych metod
rozwiązywania problemów alkoholowych.
6. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy osób z problemami alkoholowymi oraz Stowarzyszeń realizujących
zadania terapeutyczne i profilaktyczne.
7. Stwarzanie warunków do powstania i
rozwoju podmiotów zajmujących się organizacją alternatywnych form spędzania
wolnego czasu przez dzieci i młodzieŜ.
8. Promowanie w środowisku lokalnym
zdrowotnego i trzeźwego stylu Ŝycia bez
przemocy.
II. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1. Działanie Punktu Konsultacyjnego dla
osób uzaleŜnionych od alkoholu i ich rodzin,
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
2. Wspomaganie środowisk wzajemnej
pomocy osób uzaleŜnionych.
3. Realizacja zajęć edukacyjnych dla osób
uzaleŜnionych rozpoczynających terapię,
organizowanie grupy wsparcia i wytrwania w abstynencji.
4. Udzielanie pomocy psychospołecznej i
prawnej rodzinom w których występują
problemy alkoholowe, a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie.
5. Prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i
młodzieŜy.
6. Wspomaganie działalności instytucji, Stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
7. WyposaŜenie i wspieranie działalności
Świetlic Szkolnych, Szkolnych Sal Gim-
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nastycznych i Świetlic Wiejskich na terenie gminy.
8. Ustalania szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie
sprzedaŜy i spoŜycia napojów alkoholowych.
9. Promowanie w środowisku lokalnym
zdrowego i trzeźwego stylu Ŝycia poprzez
organizację imprez okolicznościowych,
organizację czasu wolnego dzieci i młodzieŜy w ramach zajęć sportowych i kulturalnych.
10. Szkolenie kadry pedagogicznej, słuŜby
zdrowia i członków GKRPA.
III. Realizacja zadań w pkt 1-10 będzie odbywać
się poprzez:
1. Współpracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze Stowarzyszeniami, jednostkami i instytucjami zajmującymi się problemami uzaleŜnień.
2. Organizowanie i finansowanie zajęć
warsztatowych z zakresu problematyki
„alkohol, narkotyki i przemoc w rodzinie”
dla przedstawicieli słuŜb publicznych jak:
słuŜba zdrowia, oświata, policja, pomoc
społeczna. Zakup pomocy dydaktycznych, literatury dotyczącej problematyki
uzaleŜnień i akcesoriów komputerowych
w tym programów i licencji o tematyce
zagroŜeń dla Szkół z terenu gminy.
3. Organizację i finansowanie oraz realizację programów zajęć Profilaktycznych i
Wychowawczych dla młodzieŜy Szkół
Podstawowych i Samorządowego Gimnazjum (promowanie działalności klubów 4H).
4. Zakup wyposaŜenia do Świetlic Szkolnych, Szkolnych Sal Gimnastycznych i
Świetlic Wiejskich z terenu gminy oraz
finansowanie innych form przeciwdziałania alkoholizmowi. Wspieranie i promowanie działalności klubów 4H.
5. Finansowanie i organizowanie imprez
kulturalnych i sportowych dla dzieci i
młodzieŜy lokalnej w ramach zagospodarowania czasu wolnego, aktywizacja
dzieci i młodzieŜy do kultywowania staropolskich obyczajów (Zakup art. spoŜywczych i przemysłowych).
6. Promowanie zdrowego stylu Ŝycia bez
alkoholu i narkotyków, poprzez organizowanie konkursów, turniejów i zabaw
(Współpraca z GOK).
7. Motywowanie osób uzaleŜnionych do
podjęcia terapii odwykowej (leczenia z
uzaleŜnienia) - działalność Punktu Konsultacyjnego..
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8. Ustalanie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaŜy i spoŜycia napojów alkoholowych.
9. Kierowanie osób uzaleŜnionych naduŜywających napojów alkoholowych na leczenie przymusowe odwykowe (zaliczki
sądowe i koszty biegłych sądowych w
przedmiocie uzaleŜnienia).
10. Tworzenie zaplecza do zajęć rekreacyjnosportowych poprzez doposaŜenie juŜ istniejących miejsc i boisk sportowych w
sprzęt, dofinansowanie zakupu sprzętu
sportowego.
IV. Zasady wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaŜy napojów alkoholowych.
1. Zezwolenie wydaje się podmiotom gospodarczym na podstawie złoŜonego wniosku,
jeŜeli spełnia następujące przesłanki upowaŜniające do wydania zezwolenia.
a) usytuowanie punktu i warunki sprzedaŜy i spoŜycia napojów alkoholowych uwzględniają zasady określone
ustawą o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi i
uchwałą Rady Gminy.
2. Zezwolenie na jednorazową sprzedaŜ
napojów alkoholowych przeznaczonych
do spoŜycia w czasie i miejscu organizowanych imprez mogą być wydane na pisemny wniosek podmiotu gospodarczego posiadającego zezwolenie lub jednostki OSP, po uzyskaniu pozytywnego
postanowienia GKRPA złoŜonego w terminie nie krótszym niŜ 7 dni przed odbyciem imprezy.
3. Odmawia się zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych w handlu obwoźnym.
4. Podmiot otrzymujący zezwolenie jest zobowiązany dokonać w ratach naleŜnej
opłaty rocznej za zezwolenie.
5. Podstawę wszczęcia postępowania administracyjnego o cofnięciu zezwolenia
na sprzedaŜ i spoŜycie napojów alkoholowych są okoliczności stwierdzone przez
organy kontroli i zaprotokołowane, a dotyczące naruszenia warunków i zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
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6. Dowodami z kontroli, stanowiącymi podstawę do podjęcia działań o cofnięciu zezwolenia uwaŜa się: - przesłane do wiadomości i wykorzystania dowody zebrane przez organa Urzędu Kontroli Celnej,
Prokuratury, Państwowej Inspekcji Handlowej lub innych uprawnionych do takiego działania organów kontroli.
7. Wydanie zezwolenia na jednorazową
sprzedaŜ napojów alkoholowych moŜna
odmówić podmiotowi lub OSP w przypadku gdy zostało stwierdzone naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przy realizacji uprzednio wydanych zezwoleń na tego rodzaju sprzedaŜ i
spoŜycie napojów alkoholowych.
8. Decyzję o cofnięciu zezwolenia podejmuje Wójt po Prawomocnym Orzeczeniu
Sądu o złamaniu ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
V. Zasady wynagrodzenia członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1. Za wykonanie zadań określonych w
ustawie o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przysługuje
wynagrodzenie w kwocie 100.00 zł brutto
za pracę i udział w kaŜdym posiedzeniu
komisji bez względu na czas jego trwania.
2. Wynagrodzenie wypłaca się na podstawie list obecności podpisanych przez
przewodniczącego GKRPA.
Program ten ma na celu wprowadzenie zasad
słuŜących zmniejszeniu ilości oraz kultury spoŜycia
napojów alkoholowych i zapobiegania przemocy
wśród mieszkańców gminy Nowy Korczyn. NajwaŜniejszą przesłanką jest połoŜenie nacisku na
kontrolowanie jego dostępności, ograniczenie
picia alkoholu przez osoby niepełnoletnie - promocja sportu i rozrywki bez alkoholu, a takŜe informowanie o szkodliwości jego spoŜycia.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
Plan finansowy
Zadania szczegółowe
Zwiększenie dostępności i oddziaływań Terapeutycznych.
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego.
Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych.
Organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych dla dorosłych.
Organizowanie czasu wolnego młodzieŜy.
Rozwiązywanie Aktualnych Problemów związanych z uzaleŜnieniami.

Realizatorzy
GKRPA
Jadwiga Kuc
Dyrektorzy Szkół

Przewidywane koszty
5.500 zł
5.800 zł
9.900,00 zł

Urząd Gminy
GKRPA
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Wspieranie materialne bazy świetlic Szkół Podstawowych i Samorządowego Gimnazjum.
Zakup sprzętu sportowego.
Wspieranie materialne działalności Klubu 4H przy Szkołach Podstawowych
w Brzostkowie i Nowym Korczynie i przy Gimnazjum w Nowym Korczynie
Wspieranie inicjatyw kulturalnych w gminie - Konkursy, Turnieje, „Sobótki”,
Dzień Dziecka, „Buskie Spotkania z Folklorem”, „Kingonalia”, „Mikołaj” i inne.
Wspieranie materialne:
Uczniowski Klub Sportowy.
Szkolny Związek Sportowy.
Wspieranie doŜywiania dzieci z rodzin patologicznych.
Wspieranie wypoczynku kolonijnego dzieci i młodzieŜy.
Podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania wobec osoby uzaleŜnionej od alkoholu poddania się leczeniu odwykowemu lub podjęcia terapii.
Wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w komisjach.
Wspieranie materialne świetlic wiejskich.
Razem

Dyrektorzy szkół

9.000,00 zł

Urząd Gminy
GOK
Urząd Gminy

5.000,00 zł.
12.000,00 zł

Henryk Pabijańczyk
Paweł Kulik
Urząd Gminy
Kierownik GOPS

4.000,00 zł
5.000,00 zł

GKRPA

10.000,00 zł

Urząd Gminy

9.000,00 zł
82.000,00 zł

6.800,00 zł
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UCHWAŁA NR XXXVIII/199/2009
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/119/2001 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia
27 września 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych
oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy Nowy Korczyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473
z późn. zm.) Rada Gminy w Nowym Korczynie
uchwala co następuje:

-

§ 1. W uchwale Nr XXIV/119/2001 Rady
Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 września
2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów
sprzedaŜy napojów alkoholowych oraz zasad ich
usytuowania na terenie gminy Nowy Korczyn
wprowadza się następujące zmiany:

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn.

w § 1 uchwały cyfrę „50” zastępuje się cyfrą
„31”.

§ 2. Pozostałe uregulowania uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Małgorzata Matusik
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UCHWAŁA NR XXIX/154/2009
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Wilczyce na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm./ oraz art. 138, 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz.
2104 z późn. zm./ Rada Gminy Wilczyce postanawia:

§ 1. 1) Zmniejsza się plan wydatków budŜetu gminy w dziale 710 działalność usługowa,
rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 Zakup usług pozostałych o
kwotę 12 500 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 20

2) Zmniejsza się plan wydatków budŜetu Gminy
w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale
60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych,
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę 83 000 zł
3) Zmniejsza się plan wydatków budŜetu Gminy
w dziale 757 Obsługa długu publicznego,
rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek
samorządu terytorialnego, § 8070 Odsetki i
dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek oraz innych
instrumentów finansowych, związanych z
obsługa długu krajowego o kwotę 6 000 zł
4) Zwiększa się plan wydatków budŜetu Gminy
w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale
80101 Szkoły podstawowe, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Wilczyce
30 000 zł, SP Daromin 20 000 zł, SP Radoszki
20 000 zł) o kwotę 70 000 zł
5) Zwiększa się plan wydatków budŜetu Gminy
w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale
80110 Gimnazja, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25 200 zł
6) Zwiększa się plan wydatków budŜetu Gminy
w dziale 750 administracja publiczna, rozdziale
75022 Rady gmin, § 3030 RóŜne wydatki na
rzecz osób fizycznych o kwotę 6 300 zł
§ 2. 1) Zmniejsza się plan wydatków budŜetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność,
rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne, § 6050 Wydatki
inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę
20 000 zł
2) Zwiększa się plan wydatków budŜetu Gminy
w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale
80101 Szkoły podstawowe, § 2590 Dotacja
podmiotowa z budŜetu dla publicznej jed-
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nostki systemu oświaty prowadzonej przez
osobę prawną inną niŜ jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną o
kwotę 20 000 zł
§ 3. 1) Zmniejsza się przychody budŜetu
Gminy (kredyty) o kwotę 200 000 zł
2) Zmniejsza się plan wydatków budŜetu Gminy
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, rozdziale 92113 Centra kultury i
sztuki, § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę 200 000 zł
§ 4. W uchwale Nr XXII/125/2008 Rady
Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008 r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Wilczyce na
2009 rok:
1) załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne roczne
w 2009 roku” otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2) załącznik Nr 3a „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 20092010” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3) załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budŜetu
Gminy w 2009 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4) załącznik nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2009 r.”
otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Leszek Sałata
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX/154/2009
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 1 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIX/154/2009
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 1 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIX/154/2009
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 1 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIX/154/2009
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 1 grudnia 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.
w złotych
Lp.
1
1
2
3
4
5

Dział
2
754
921
801
801
801

Rozdział
3
75412
92116
80101
80103
80110

Nazwa instytucji
4
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Tułkowicach
Gminna Biblioteka Publiczna
Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Solectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”
Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Solectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”
Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Solectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”
Ogółem

Kwota dotacji
5
6000,00
123000,00
180000,00
40000,00
70000,00
419000,00
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UCHWAŁA NR XXIX/159/2009
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie upowaŜnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec
dłuŜników alimentacyjnych
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku
z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
/t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm./ Rada
Gminy Wilczyce uchwala co następuje:

wania działań wobec dłuŜników alimentacyjnych
w sprawach, o których mowa w ustawie z dnia
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /t.j. Dz. U. z 2008r Nr 1 poz. 7
z późn. zm./ z wyłączeniem art. 4 ust. 3 i art. 12
ust. 2 tej ustawy.
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. UpowaŜnia się Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wilczycach do podejmo-

Przewodniczący Rady Gminy:
Leszek Sałata
154

155
155

UCHWAŁA NR XXIX/161/2009
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie
zezwolenia na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1581 z późn. zm.)
oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada
Gminy Wilczyce uchwala, co następuje:
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów ko-

Dziennik Urzędowy
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mualnych od właścicieli nieruchomości oraz o
uzyskanie zezwolenia na opróŜnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
powinien spełniać następujące wymagania:
1. Dotyczące prowadzonej działalności, wyposaŜenia technicznego pojazdów i pojemników na odpady:
1) prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem
do ewidencji działalności gospodarczej,
2) prowadzić działalność w zakresie opróŜniania zbiornika bezodpływowego i
transportu nieczystości ciekłych, zgodnie
z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej,
3) posiadać zezwolenie na transport odpadów komunalnych, wydane zgodnie z
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),
obejmujące te rodzaje odpadów komunalnych, o których odbieranie ubiega się,
4) do przewozu odpadów naleŜy uŜywać
specjalistycznych pojazdów, przystosowanych do opróŜniania pojemników na
odpady. Stan techniczny pojazdów powinien zapewniać transport odpadów w
sposób bezpieczny dla środowiska,
5) nieczystości ciekłe powinny być odbierane i przewoŜone z wykorzystaniem specjalistycznych pojazdów asenizacyjnych
będących w stanie technicznym zapewniającym bezpieczny dla środowiska
transport nieczystości,
6) samochody słuŜące do przewozu odpadów
stałych i nieczystości ciekłych powinny być
szczelne i oznakowane w sposób umoŜliwiający identyfikację przedsiębiorcy,
7) samochody odbierające nieczystości ciekłe powinny spełniać wymogi określone
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 listopada 2002 r w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
(Dz. U. Nr 193, poz. 1617),
8) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji, zgodnie z zapisami Regulaminu
utrzymania czystości i porządku w Gminie Wilczyce stanowiącego załącznik do
uchwały Nr XXXI/169/2006 Rady Gminy
w Wilczycach z dnia 1 lutego 2006 r. w
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce
(Dz. Urz. Woj. Świętok. Nr 83, poz.1097),
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9) posiadać środki techniczne umoŜliwiające organizowanie odbioru odpadów selektywnych zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w
Gminie Wilczyce,
10) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów wielkogabarytowych,
11) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów z remontów,
12) posiadać umowy z zarządzającymi instalacjami odzysku bądź unieszkodliwiania
na przyjęcie odbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym odpadów
niebezpiecznych wysegregowanych z
odpadów komunalnych typu: zuŜyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory itp.,
13) przedsiębiorca jest obowiązany wyposaŜyć właściciela nieruchomości, z którym
ma podpisaną umowę w pojemniki i
worki określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wilczyce,
14) przedsiębiorca odpowiada za stan techniczny i sanitarny pojemników na odpady,
15) pojemniki na odpady muszą być znormalizowane, przystosowane do mechanicznego opróŜniania lub transportu przez
specjalistyczne pojazdy,
16) przedsiębiorca jest obowiązany do codziennego mycia i dezynfekcji sprzętu
uŜywanego do transportu odpadów i
nieczystości ciekłych.
2. Dotyczące bazy transportowej:
1) przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której połoŜona jest baza transportowa,
2) teren bazy powinien być ogrodzony i
utwardzony oraz posiadać niezbędne zaplecze socjalnotechniczne,
3) baza powinna być wyposaŜona w instalacje i urządzenia przystosowane do mycia i dezynfekcji samochodów i pojemników na odpady,
4) teren bazy powinien być skanalizowany,
5) przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania oznakowanego taboru samochodowego spełniającego wymagania
obowiązujące w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,
6) woda z mycia i dezynfekcji pojemników
oraz pojazdów powinna spływać do kanalizacji sanitarnej poprzez separatory,

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 20

– 769 –

7) przedsiębiorca powinien posiadać potencjał finansowy i techniczny umoŜliwiający zorganizowanie odbioru selektywnego odpadów.
3. Dotyczące miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów:
1) przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowaną gotowość odbioru:
a) nieczystości ciekłych przez stację
zlewną,
b) odpadów komunalnych nie podlegających selekcji przez składowisko odpadów komunalnych o uregulowanej
sytuacji formalno-prawnej,
c) zebranych selektywnie opakowań z
papieru i tektury oraz papieru i tektury
nieopakowaniowych, opakowań wielomateriałowych, opakowań z tworzyw sztucznych, tekstyliów, opakowań ze szkła, opakowań z blachy stalowej i aluminium oraz metali przez
uprawniony zakład,

Poz. 155,156

d) zebranych selektywnie odpadów
wielkogabarytowych oraz zuŜytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez uprawniony zakład,
e) zebranej selektywnie frakcji odpadów
niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych przez uprawniony
zakład,
f) zebranych selektywnie odpadów budowlanych z remontów przez uprawniony zakład,
g) zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji przez kompostownie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Leszek Sałata
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UCHWAŁA NR XXIX/162/2009
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2010 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada
Gminy Wilczyce uchwala, co następuje:
Rada Gminy Wilczyce uchwala Program
współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami
pozarządowymi oraz z osobami prawnymi i z
jednostkami organizacyjnymi działającymi na
podstawie przepisów o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności poŜytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego w 2010 roku.

Działalność organizacji pozarządowych jest
ściśle związana z ustrojem demokratycznym i ma
istotny wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniając się do aktywizacji i integracji
lokalnych społeczności. Rada Gminy Wilczyce stoi
na stanowisku, Ŝe wspomaganie organizacji pozarządowych jest realizacją konstytucyjnej zasady
pomocniczości, umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Rada jest przekonana, Ŝe wszelka współpraca z obywatelami winna realizować się
na zasadach partnerstwa i suwerenności stron.
Biorąc pod uwagę sprawne funkcjonowanie organizacji pozarządowych, współpraca ta pozwala
na istotne odciąŜenie sektora publicznego w
realizacji niektórych zadań.
§ 1. Cele wprowadzenia Programu współpracy Gminy Wilczyce z podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2010 roku:
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
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2) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,
3) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców Gminy,
4) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
§ 2. Przedmiot współpracy:
1) realizacja zadań Gminy określonych ustawami,
2) podwyŜszanie efektywności działań kierowanych do mieszańców Gminy,
3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich
zaspakajania.
§ 3. Podmioty programu współpracy:
1) program dotyczy prowadzących swoją działalność na terenie Gminy Wilczyce lub dla jej
mieszkańców (bez względu na siedzibę),
podmiotów prowadzących działalność poŜytku
publicznego.
§ 4. Formy współpracy:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom z nimi
zrównanym, które moŜe odbywać się w formie:
a) wspierania realizacji zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie,
b) powierzanie realizacji zadań wraz udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
2) wzajemne informowanie o planowanych
kierunkach działalności i współdziałania.
3) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji.
4) współpraca przy pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy strukturalnych.
§ 5. Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, ze szczególnym uwzględnieniem w roku
2010 zadań w zakresie:
1) turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku
dzieci i młodzieŜy:
a) wspieranie działań na rzecz rozwoju i
upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy,
ze szczególnym uwzględnieniem działań
promujących Gminę, takich jak:
b) organizacja imprez turystycznych oraz
wypoczynku dzieci i młodzieŜy,
c) organizacja imprez promocyjnych.
2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
a) wspieranie i promocja wartościowych
przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych.
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3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
a) organizowanie imprez kulturalnych oraz
ich promocji, w tym fundowanie nagród,
b) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
c) wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieŜy.
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) organizacja zawodów i rozgrywek sportowych oraz wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach o zasięgu ponad gminnym,
b) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, olimpiad,
c) wyznaczanie i odnawianie ścieŜek rowerowych,
d) utrzymanie i poprawa stanu technicznego
istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej.
5) ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:
a) realizacja zadań „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii na 2010 rok,
b) wspieranie integracji społecznej osób
zagroŜonych wykluczeniem społecznym,
c) promocja zdrowego stylu Ŝycia.
§ 6. 1) Wspieranie oraz powierzanie zadań,
o których mowa w § 5 odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
2) Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie określonym w ust. 1 zobowiązane są do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
3) Powierzenie zadań moŜe nastąpić w innym
trybie niŜ w otwartym konkursie, jeŜeli dane
zadanie moŜna zrealizować efektywniej w
inny sposób określony w odrębnych przepisach (w szczególności poprzez zakup usług
na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), przy porównywalności metod kalkulacji kosztów) oraz
porównywalności opodatkowania.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po wpływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Leszek Sałata
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UCHWAŁA NR XXIX/163/2009
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wilczyce oraz ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wilczyce i granic ich obwodów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 14a ust. 1 i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Gminy Wilczyce uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się sieć prowadzonych przez
Gminę Wilczyce oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych:
1) Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej
im. Stanisława MłodoŜeńca w Wilczycach;
2) Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Radoszkach;
3) Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Darominie.
§ 2. Ustala się plan sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę
Wilczyce oraz granice ich obwodów:
1) Szkoła Podstawowa im. Stanisława MłodoŜeńca w Wilczycach, wchodząca w skład
Zespołu Szkół w Wilczycach, do obwodu
której naleŜą miejscowości: Wilczyce, Bugaj,
Tułkowice, Pęczyny, Zagrody;
2) Szkoła Podstawowa w Radoszkach, do obwodu której naleŜą miejscowości: Radoszki,
Dacharzów, Wysiadłów, Ocinek, GałkowiceOcin;
3) Szkoła Podstawowa w Darominie, do obwodu
której naleŜą miejscowości: Daromin, Przezwody, BoŜęcin, Pielaszów, Dobrocice.
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§ 3. Ustala się plan sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wilczyce oraz granice
ich obwodów:
1) Gimnazjum im. Stanisława MłodoŜeńca w
Wilczycach, wchodzące w skład Zespołu
Szkół w Wilczycach, do obwodu którego
naleŜą miejscowości: Bugaj, Dacharzów,
Tułkowice, Zagrody, Radoszki, Wysiadłów,
Gałkowice-Ocin, Ocinek, Łukawa, Przezwody,
Pęczyny, Daromin, BoŜęcin, Pielaszów,
Dobrocice, Wilczyce.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 5. Traci moc uchwała Nr V/25/99 Rady
Gminy Wilczyce z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie
ustalenia planu sieci oraz granic ich obwodów
publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Wilczyce oraz uchwała nr V/30/99
Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 marca 1999 r. w
sprawie ustalenia sieci i granicy obwodu gimnazjum.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po wpływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Leszek Sałata
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce,
Nr 47124044161111000049541542 Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350
w godzinach pracy Urzędu
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