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UCHWAŁA NR 401/LVI/2010
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz
szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych
bezpoņrednio z uczniami lub wychowankami
Na podstawie art 12 pkt. 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592
z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt. 2
w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Skarżyskiego
uchwala co następuje:

§ 1.1. Nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Skarżyski obniża się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami) do liczby godzin określonej w poniższej tabeli:
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Lp.

Stanowisko kierownicze

1.
2.
3.

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu
Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu
Kierownik Centrum Kształcenia Praktycznego
Kierownik warsztatów szkolnych, pracowni w szkołach lub innej równorzędnej jednostki organizacyjnej
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii,
Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Kierownik internatu

4.
5.
6.
7.
8.

§ 2.1. Zarząd Powiatu może w uzasadnionych przypadkach okresowo zwolnić dyrektora
od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, określonego w § 1
ust. 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły
powodują znaczne zwiększenie zadań.

Tygodniowy
wymiar zajęć
3 godz.
7 godz.
5 godz.
10 godz.
4 godz.
8 godz.
10 godz.
10 godz.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się
Zarządowi Powiatu.
§ 5. Traci moc uchwała Nr 62/XI/2007 Rady
Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i
rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski
oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami.

2. Zwiększenie zadań, o których mowa
w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w której dyrektor
wykonuje dodatkową pracę zarobkową na rzecz
innych podmiotów.
§ 3. Wymiar zajęć ustalony w § 1 odnosi
się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że wymiar
ten obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zlecono
nauczycielowi zastępstwo.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2010 roku.
Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego:
Ireneusz Syryjczyk
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UCHWAŁA NR 402/LVI/2010
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki okreņlone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski
Na podstawie art 12 pkt. 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592
z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 7
pkt. 1, 3 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674
z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą przez nauczycieli szkół
niewymienionych w art 42. ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami) w tym również nauczycieli
prowadzących kształcenie w formie zaocznej,
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nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin, pedagogów, psychologów, logopedów,
doradców zawodowych prowadzących zajęcia
związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejLp.
1.
2.
3.
4.

mowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski wg. następujących norm:

Stanowisko - typ (rodzaj szkoły, placówki)
Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach i placówkach
oświatowych (1 godz. zajęć = 60 min.)
Nauczyciele przedszkoli, szkół specjalnych prowadzący zajęcia rewalidacyjne, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla osób z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim (1 godz. zajęć = 60 min.)
Nauczyciele szkół ogólnodostępnych prowadzący indywidualne zajęcia rewalidacyjne
z uczniami niepełnosprawnymi (1 godz. zajęć = 60 min.)
Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
(1 godz. zajęć = 60 min.)

§ 2. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym
wynosi rocznie 684 godziny.
§ 3.1. Do obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych
w kształceniu zaocznym zalicza się:
1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń
i zajęć praktycznych,
2) faktycznie zrealizowane godziny:
a) poprawiania i oceniania pisemnych prac
kontrolnych i egzaminacyjnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych, pisemnych
egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe, pisemnych egzaminów maturalnych), licząc poprawienie i ocenienie
3 prac za 1 godzinę zajęć,
b) nadzorowanie pisemnych egzaminów semestralnych,
3) godziny przeprowadzania semestralnych
egzaminów ustnych licząc przeegzaminowanie trzech słuchaczy za 1 godzinę.
2. Dla celów obliczenia obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć edukacyjnych przez godzinę ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych jednostkę 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć 60 minut, nadzorowanie pisemnego egzaminu semestralnego 2 godziny.
3. Rozliczenie godzin dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze. W okresie
semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć;

Poz. 2936

Tygodniowa liczba godzin
obowiązkowego
wymiaru zajęć
25
18
18
20

za podstawę rozliczenia przyjmuje się, według
zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny
zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności
w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn
leżących po stronie pracodawcy.
4. Odbyte godziny zajęć wymienionych
w ust. 1 oraz godziny zajęć wynikające z planu
nauczania, lecz nie realizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przekraczające połowę rocznego wymiaru, są godzinami ponadwymiarowymi.
§ 4.1. Stosuje się następujący sposób zaliczania poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym do wymiaru godzin nauczycieli pracujących w szkołach:

gdzie: X – realizowany wymiar czasu pracy nauczyciela w tygodniu,
a – tygodniowa ilość godzin realizowana przez
nauczyciela w szkołach kształcących w formie
stacjonarnej,
38 – ilość tygodni roku szkolnego,
b – roczna ilość zajęć realizowanych przez nauczyciela w kształceniu zaocznym (wliczając zajęcia wynikające z § 3 ust. 1).
§ 5.1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w
pełnym wymiarze, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym wymiarze godzin ustala
się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej
liczby realizowanych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
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2. W celu ustalenia tygodniowej liczby obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć „W” należy zastosować wzór:

6. Różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego plan zajęć, do którego odnoszą się
zasady ustępów od 1 do 5 powinien być dla każdego nauczyciela określony w arkuszu organizacji szkoły na dany rok i podany nauczycielowi do
wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

W = (x1 + x2) : [(x1 : y1) + (x2 : y2)]

§ 7.1. Uzyskane z obliczeń wyniki,
o których mowa w § 4 ust. 1 oraz w § 5 ust. 2
niniejszej uchwały zaokrągla się do pełnych
godzin w ten sposób, że poniżej 0,5 godziny
pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną godzinę.

gdzie: x1, x2 ... - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi
w arkuszu organizacji szkoły,
y1, y2 ... - oznacza tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określoną dla danych
stanowisk w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
oraz w § 1 niniejszej uchwały.
§ 6.1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym
wymiarze godzin, dla których plan zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji szkoły
nie wyczerpuje obowiązkowego tygodniowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych
okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć, zwiększonego lub zmniejszonego, aby średni wymiar godzin zajęć w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć.
2. Praca wykonywana zgodnie z zasadami
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, określonymi w ust. 1 nie jest
pracą w godzinach ponadwymiarowych.
3. Dla nauczycieli, którym w arkuszu organizacji szkoły na dany rok przydzielono liczbę
godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane
ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć, określony według zasad ustalonych w ust. 1.
4. Określony dla nauczycieli na zasadach
ustalonych w ust. 1 tygodniowy wymiar godzin
zajęć różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego nie może w okresach realizacji przekraczać 1,5 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
5. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć realizującym różny tygodniowy wymiar godzin zajęć w poszczególnych
okresach roku szkolnego, w umowie o pracę
określa się średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu odbywania zajęć w okresie rozliczeniowym.
2936

2. Wszystkie godziny realizowane powyżej
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć, ustalonego na podstawie § 5 ust. 2, stanowią godziny ponadwymiarowe.
3. Dyrektor szkoły po dokonaniu przydziału
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych nauczycielom w arkuszu organizacyjnym na dany rok, na zasadach określonych w § 5 ust. 2 niniejszej uchwały, informuje
nauczycieli o przydziale godzin zajęć przed rozpoczęciem roku szkolnego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.
§ 9. Traci moc uchwała Nr 61/XI/2007 Rady
Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami) w tym również nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji
edukacyjnych i zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 roku.
Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego:
Ireneusz Syryjczyk
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UCHWAŁA NR 404/LVI/2010
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
Powiatu Skarżyskiego
Na podstawie art 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku
Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się plan sieci publicznych
szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Skarżyskim, obejmujący:
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1-go
Maja 82.
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej, ul. Piłsudskiego 50.
3. III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława
Staszica w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 7.
4. Zespół Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Tysiąclecia 22, w skład którego wchodzą:
a) Technikum Nr 1,
b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1,
c) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 5,
d) Szkoła Policealna dla Dorosłych,
e) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych.
5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja
Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, ul. Powstańców Warszawy 11, w skład którego
wchodzą:
a) II Liceum Profilowane,
b) Technikum Nr 2,
c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2,
d) Szkoła Policealna.
6. Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych
im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w
Skarżysku - Kamiennej, ul. Oseta Wasilewskiego 5, w skład którego wchodzą:
a) Technikum Nr 3,
b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3,

7.

8.

9.

10.

11.

c) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 3,
d) Szkoła Policealna Nr 3.
Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów
119, w skład którego wchodzą:
a) Technikum Nr 6,
b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4,
c) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych,
d) Szkoła Policealna Nr 4 dla Dorosłych.
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Suchedniowie, ul. Sportowa 3, w skład
którego wchodzą:
a) Liceum Ogólnokształcące,
b) Technikum,
c) Liceum Profilowane,
d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
e) Uzupełniające Technikum,
f) Szkoła Policealna dla Dorosłych,
g) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych.
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szkolna 15,
w skład którego wchodzą:
a) Przedszkole Specjalne,
b) Liceum Ogólnokształcące Specjalne,
c) Liceum Profilowane Specjalne,
d) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
Specjalne,
e) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka.
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1,
- Gimnazjum Specjalne Nr 1,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 1,
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Spacerowa 31, w skład którego wchodzą:
a) Szkoła Podstawowa Specjalna,
b) Gimnazjum Specjalne Nr 2,
c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2,
d) Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 131 w skład
którego wchodzą:
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a) Szkoła Podstawowa Specjalna,
b) Gimnazjum Specjalne.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 244/XXXIV/2002
z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem
szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na
obszarze powiatu skarżyskiego prowadzonych
przez inne organy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego:
Ireneusz Syryjczyk
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UCHWAŁA NR 407/LVI/2010
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Skarżyskiego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz
art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007r nr 19
poz. 115 ze zm.) Rada Powiatu Skarżyskiego
uchwala, co następuje:

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 1. Ustala się przebieg istniejących dróg
powiatowych na terenie Powiatu Skarżyskiego
zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego:
Ireneusz Syryjczyk
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UCHWAŁA NR LXIII/461/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Końskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1, 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 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106,
poz. 675) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz.
2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.
1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.
1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r.
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,
Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz.
1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,
Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r.

Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320) Rada Miejska
w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Końskie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych ostateczną decyzją, stosuje się przepisy
niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/327/2006
Rady Miejskiej w Końskich z dnia 10 lipca 2006 r.
sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Końskie (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego
Nr 226, poz. 2560 i z 2010 r. Nr 44, poz. 317).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marian Gąszcz
Załącznik do Uchwały nr LXIII/461/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 22 września 2010 r.

REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH
NA TERENIE GMINY KOŃSKIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Końskie, zwany
dalej „Regulaminem” określa tryb, zasady i formy udzielania pomocy materialnej w postaci
stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mowa jest o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
2) uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy,
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3) szkole – należy rozumieć przez to szkoły publiczne i niepubliczne, o których mowa
w art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy,
4) kolegium – należy rozumieć przez to publiczne i niepubliczne kolegia, o których mowa
w art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy,
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5) ośrodku - należy rozumieć przez to publiczne
i niepubliczne ośrodki, o których mowa
w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy,
6) wnioskodawcy - należy rozumieć przez to
podmiot uprawniony do składania wniosku,
o którym mowa w art. 90n ust. 2 ustawy.

Rozdział II
Sposób ustalania wysokoņci stypendium szkolnego
§ 3.1. Ustalenie wysokości stypendium
szkolnego następuje w zależności od:
1) sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin
z tym, że:
a) nie powinno ono przekraczać miesięcznie
150 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
jeżeli dochód miesięczny na osobę w rodzinie jest równy lub przekracza 80 %,
nie więcej jednak niż 100 % kwoty,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
b) nie może ono przekraczać 200 % kwoty
określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255
z późn. zm.), jeżeli dochód miesięczny na
osobę w rodzinie jest niższy niż 80 %
kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593
z późn. zm.),

2) liczby uprawnionych uczniów ubiegających
się o udzielenie stypendium szkolnego,
a także liczby uczniów, którym taka pomoc
winna być udzielona z urzędu i środków
przewidzianych na ten cel w budżecie gminy
Końskie na dany rok szkolny.
W przypadku, gdy wysokość tych środków
nie w pełni zabezpiecza potrzeby stypendialne, stypendia szkolne przyznawane są w
pierwszej kolejności uczniom o najniższych
dochodach na osobę w rodzinie oraz uczniom, w rodzinach których występuje ponadto co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 90d ust. 1 ustawy.
2. Zasady, o których mowa w ust. 1 nie
mają zastosowania w przypadkach, o których
mowa w art. 90d ust. 1.
§ 4. Wysokość stypendium szkolnego nie
może w danym roku szkolnym, łącznie z innym
stypendium o charakterze socjalnym ze środków
publicznych, przekroczyć kwoty, o której mowa
w art. 90d ust. 11 ustawy.

Rozdział III
Formy udzielania stypendium szkolnego
§ 5. Z zastrzeżeniem § 6, stypendium
szkolne może być udzielone w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia
kosztów:
a) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza
zajęcia realizowane w szkole w ramach
planu nauczania (m.in. wyjścia do kina,
teatru, na basen, wyjazdy na wycieczki
szkolne, zielone szkoły, itp.),
b) udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, tj.: nauka języków
obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe,
sportowe, zajęcia na basenie, rozwijanie
zainteresowań i inne.
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
a) podręczników, programów edukacyjnych,
lektur, encyklopedii, słowników, atlasów

i innych książek pomocniczych w realizacji procesu dydaktycznego,
b) sprzętu komputerowego wraz z materiałem eksploatacyjnym, instrumentów muzycznych, artykułów szkolnych, przyborów, zeszytów, piórników, plecaków i innych pomocy naukowych,
c) stroju i obuwia sportowego, stroju na basen oraz innego wyposażenia uczniów,
wymaganego obligatoryjnie przez szkołę.
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania (w tym: zakwaterowania w bursie, internacie, domu studenta,
na stancji, pokrycia kosztów transportu środkami komunikacji zbiorowej) - w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych
oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa
w art. 90d ust. 3 ustawy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 287

– 23396 –

§ 6.1. Stypendium przyznaje się na okres
nie dłuższy niż od września do czerwca,
a w przypadku słuchaczy kolegiów - na okres nie
dłuższy niż od października do czerwca, w danym roku szkolnym.
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2. Stypendium szkolne może być realizowane:
1) miesięcznie,
2) w okresach innych niż miesięczne,
3) jednorazowo.

Rozdział IV
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 7.1. Stypendium szkolne przyznaje
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Końskich w drodze decyzji administracyjnej na wniosek stanowiący załącznik do
niniejszego Regulaminu.
2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 służy
odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.
§ 8.1. Udzielenie stypendium szkolnego
może być realizowane poprzez:
1) bezpośrednią wpłatę środków na rzecz podmiotu, wobec którego uczeń jest zobowiązany do uiszczenia należności,
2) zakup przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich niezbędnych
przedmiotów i przekazanie ich uczniowi,
3) zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, w formie przelewu na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia albo w kasie MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4) wypłatę zaliczki gotówkowej, której rozliczenie następuje po przedstawieniu dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków
zgodnych z wydaną decyzją.
2. Wypłatę stypendium przyznanego w
formie refundacji bądź uznanie stypendium wypłaconego w formie zaliczkowej za prawidłowo wydatkowane i rozliczone oraz upoważniające do wypłaty pozostałej kwoty stypendium, uzależnia się od warunku przedstawienia w określonym terminie odpowiednich dokumentów rozliczeniowych, pod rygorem wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji
o przyznaniu stypendium bądź o zwrocie stypendium.
§ 9.1. Uczeń traci prawo do otrzymywania
stypendium, jeżeli:
1) został skreślony z listy uczniów,
2) zmienił miejsce zamieszkania (poza obszar
gminy Końskie),
3) ustały przyczyny, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium.
2. Utrata stypendium następuje z końcem
miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło
zdarzenie, o którym mowa w ust. 1. pkt 1-5.

Rozdział V
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 10. Zasiłek szkolny może być przyznany
w sytuacjach, o których mowa w art. 90e ustawy.
§ 11.1. Zasiłek szkolny przyznaje Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Końskich w drodze decyzji administracyjnej na
wniosek stanowiący załącznik do niniejszego
Regulaminu.
2939

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 służy
odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.
§ 12. Do zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału IV uchwały.
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UCHWAŁA NR LXIII/463/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie okreņlenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
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 2002 r. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984;
Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz.
1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz.
1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106,
poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203;
Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298;
Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1462; Nr 249, poz.
2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209,
poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 22, poz.

120; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin konsultacji
społecznych, określający szczegółowy sposób
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marian Gąszcz
Załącznik do Uchwały nr LXIII/463/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 22 września 2010 r.

Regulamin konsultacji społecznych
§ 1. Konsultacje przeprowadza się z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w sferze zadań
publicznych, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie.
§ 2. Przedmiotem konsultacji są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji pozarządowych i podmiotów, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami pozarządowymi”,

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 3.1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, zwanych dalej „konsultacjami”, podejmuje
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie w formie zarządzenia.
2. Wszelkie zadania związane z przygotowaniem projektów aktów prawa miejscowego
i przeprowadzeniem konsultacji wykonuje właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta
i Gminy w Końskich.
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§ 4. Konsultacje przeprowadza się z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego,
a do czasu jej powołania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie.
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3) przyjmowanie uwag i wniosków w formie
pisemnej,
4) przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Dopuszczalne są także inne formy konsultacji, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach.
3. Sposób zgłaszania uwag i wniosków
drogą pisemną lub elektroniczną określa każdorazowo Burmistrz Miasta i Gminy Końskie.

§ 5.1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.

§ 7. Po zakończeniu konsultacji właściwa
komórka organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy
w Końskich sporządza zestawienie wszystkich
uwag i wniosków, celem rozpatrzenia ich przez
Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

2. Ogłoszenie powinno określać:
1) przedmiot konsultacji,
2) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) formę konsultacji.

§ 8.1. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach konsultacji.

3. W zależności od potrzeb ogłoszenie
o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.
4. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji
zamieszczane jest w terminie nie krótszym
niż 7 dni od daty rozpoczęcia konsultacji.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
w Końskich.

5. Termin zakończenia konsultacji przypada w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty
zamieszczenia ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji.

§ 9.1. Konsultacje uznaje się za ważne bez
względu na liczbę uczestników biorących udział
w konsultacjach.
2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów
gminy.

§ 6.1. Konsultacje mogą być prowadzone
w co najmniej jednej z podanych form:
1) posiedzenia rady działalności pożytku publicznego,
2) otwarte spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami,

§ 10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji finansowane są z budżetu Gminy Końskie.
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UCHWAŁA NR LXIII/464/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Końskie oraz w miejscowoņci Koczwara
do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
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Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675) art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz.136, Nr 192,
poz. 1381; z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz.
1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100
i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r.
Nr 106, poz. 675) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych:
1) ulice w miejscowości Końskie:
a) Piaskową (na długości działki o nr ew. gr.
1724/2) na odcinku od skrzyżowania ul.
Żwirowej i drogi powiatowej - ul. Piaskowej do granicy z działką o nr ew. gr. 1770,
b) Glinianą (na długości działki o nr ew. gr.
1734, 1834) na odcinku od skrzyżowania
z drogą powiatową - ul. Piaskową, poprzez skrzyżowanie z ul. Żwirową do granicy z działką o nr ew. gr. 1836,
c) Gruntową (na długości działki o nr ew.
gr. 1360) na odcinku od skrzyżowania
z drogą powiatową - ul. Piaskową do
skrzyżowania z ul. Żwirową,
d) Żwirową (na długości działki o nr ew. gr.
1752) na odcinku od skrzyżowania
z ul. Gruntową, poprzez skrzyżowanie
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z ul. Glinianą do skrzyżowania z drogą
powiatową – ul. Piaskową,
e) ulicę bez nazwy (na długości działki
o nr ew. gr. 1565) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową – ul. Piaskową do skrzyżowania z drogą gminną
– ul. Graniczną w Rogowie,
f) Graniczną (na długości działki o nr ew.
gr. 1549) na odcinku od skrzyżowania
z drogą gminną – ul. Graniczną w Rogowie do skrzyżowania z wymienioną pod
lit. e drogą – na długości działki o nr ew.
gr. 1565.
2) ulicę Gruntową w miejscowości Koczwara
(na długości działki o nr ew. gr. 1) od skrzyżowania z ul. Żwirową do skrzyżowania
z drogą na działce o nr ew. gr. 12/128 w Koczwarze.
§ 2. Integralną część niniejszej uchwały
stanowi załącznik graficzny.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marian Gąszcz
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UCHWAŁA NR LXIII/465/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie wysokoņci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
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 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192,
poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz.
1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100
i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r.
Nr 106, poz. 675) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Gminę Końskie za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów
budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w pkt 1–3.
§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni
pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki
opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 3,00 zł,
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20 % do 50 %
szerokości - 5,00 zł,

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł.
2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje
się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
3. Do elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę
opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 2,00 zł.
4. Zajęcie pasa drogowego przez czas
krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie
pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego o którym
mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne
stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) poza obszarem zabudowanym - 15,00 zł,
2) w obszarze zabudowanym - 40,00 zł,
3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł.
4) przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50 % stawek określonych w pkt. 1, 2 i 3.
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość
rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące
niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
§ 4.1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3, ustala się
następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
obiektu handlowego lub usługowego:
a) poza terenem zabudowanym - 0,50 zł,
b) w terenie zabudowanym - 0,50 zł,
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2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
innych obiektów - 0,50 zł,
3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,50 zł/1 m2/dobę,
4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe
stoiska handlowe - 2,00 zł/1 m2/dobę.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XVI/155/2004
Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca
2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Województwa
Świętokrzyskiego Nr 148, poz.1994).

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie
drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w
wysokości 2,00 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni reklamy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marian Gąszcz

2942

2943
2943

UCHWAŁA NR LXIII/466/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675),
art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236, ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28,
poz. 146, Nr 123, poz. 835) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Końskie
na 2010 rok:
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2.1. W załączniku Nr 3a – Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r. dokonuje się następujących zmian:

1) wprowadza się zadania inwestycyjne pod
nazwą:
- „Dokapitalizowanie Spółki OSiR”,
- „Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenach wiejskich”,
- „Dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego do badań naczyniowych
dla Szpitala w Końskich”.
2. W załączniku Nr 3 – Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2010-2012 dokonuje się następujących zmiany:
1) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne
pod nazwą „Termomodernizacja budynku
SP Nr 2 w Końskich” (2010-2011),
2) Zwiększa się kwotę wydatków na 2011 r.
w następujących zadaniach inwestycyjnych:
- „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
i
energetyki”
o
kwotę
– 100 000,00 złotych,
- „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem między Rogowem a Młynkiem Nieświńskim – dofinansowanie inwestycji
wojewódzkiej”
o
kwotę
400 000,00 złotych,
- „Budowa infrastruktury technicznej dróg
dla terenów zabudowy produkcji” o kwotę – 5 520 000,00 złotych,
- „Przedłużenie
ulicy
Zielonej
do
Dyszowa – dokumentacja” o kwotę
40 000,00 złotych,
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„Uzupełnienie
monitoringu
na
terenie
miasta
Końskie”
o
kwotę
1 000 000,00 złotych,
„Budowa kompleksu rekreacyjno – turystyczno – kulturalnego przy ul. Południowej w Końskich” o kwotę
4 100 000,00 złotych.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych
1. Przedszkola
- zwiększa się przychody o kwotę
- 12 000,00 złotych
- zwiększa się wydatki o kwotę - 12 000,00 złotych,
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich
- zwiększa się wydatki inwestycyjne
o kwotę 3 000,00 złotych,

Poz. 2943

§ 4. W związku ze zmianami, o których
mowa w § 1, § 2 i § 3 niniejszej uchwały załącznik Nr 3, Nr 3a, Nr 4, Nr 4b, Nr 8, Nr 9,
Nr 11, Nr 12 i Nr 13 do uchwały budżetowej
Nr L/367/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia
15 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2010 r. obrazują
załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9,
Nr 10 i Nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich:
Marian Gąszcz
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXIII/466/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 22 września 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXIII/466/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 22 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 287

– 23410 –

Poz. 2943

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 287

– 23411 –

Poz. 2943

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 287

– 23412 –

Poz. 2943

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXIII/466/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 22 września 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXIII/466/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 22 września 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr LXIII/466/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 22 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 287

– 23418 –

Poz. 2943

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LXIII/466/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 22 września 2010 r.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr LXIII/466/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 22 września 2010 r.
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr LXIII/466/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 22 września 2010 r.
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr LXIII/466/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 22 września 2010 r.
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Załącznik nr 10
do Uchwały nr LXIII/466/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 22 września 2010 r.
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Załącznik nr 11
do Uchwały nr LXIII/466/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 22 września 2010 r.
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UCHWAŁA NR LXIII/468/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należnoņci pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Końskie
lub jej jednostkom podległym
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 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.
146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28,
poz. 146, Nr 123, poz. 835) - Rada Miejska
w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty spłaty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Końskie lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w
przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną oraz wskazuje się organ lub
osoby uprawnione do udzielenia tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należnościach pieniężnych - rozumie się
przez to kwotę główną zobowiązań mających
charakter cywilnoprawny, odsetki za zwłokę,
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, według stanu na dzień złożenia wniosku;
2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
3) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę
Końskie, jej jednostki podległe niebędące
osobami prawnymi i instytucjami kultury
oraz Urząd Miasta i Gminy w Końskich;
4) uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających wierzycielowi;

5) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
§ 3.1. Należności pieniężne mogą być
umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56
ust. 1 pkt 1-4 ustawy. 2. Udzielenie ulgi, o której
mowa w ust. 1 następuje w formie określonej w
art. 58 ust. 2 i 3 ustawy.
§ 4.1. Należności pieniężne mogą być na
wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym w szczególności jeżeli dłużnik:
1) osoba fizyczna nie jest w stanie uregulować
należności z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, na które nie mogła mieć
wpływu i które były niezależne od jej postępowania np. długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezrobocia osoby zobowiązanej, jeżeli nie
posiada ona innych źródeł dochodu pozwalających na spłatę należności, utraty możliwości zarobkowania, braku środków na pokrycie
niezbędnych wydatków bieżących koniecznych do utrzymania rodziny, w tym małoletnich dzieci, utraty majątku z powodu zdarzeń
losowych, klęski żywiołowej lub ekologicznej,
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej znalazła
się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej.
2. Udzielanie ulg oraz odmowa ich udzielania następuje w formie jednostronnego
oświadczenia woli złożonego przez organ lub
osobę wymienioną w § 7 uchwały.
§ 5.1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik
składa wierzycielowi.
2. Wniosek powinien zawierać informacje
dotyczące wystąpienia okoliczności, o których
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mowa w § 4 ust. 1 uchwały, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności
uzasadniające udzielenie ulgi.
3. Do wniosku powinny zostać dołączone
dokumenty potwierdzające okoliczności w nim
wymienione.
4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ lub osoba wymieniona w § 7
uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.
5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika
w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.
§ 6. Umorzenie należności pieniężnych, za
które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może
nastąpić w przypadku, gdy warunki umorzenia
są spełnione wobec wszystkich dłużników.
§ 7. Do udzielania ulg uprawnieni są:
1) kierownik jednostki podległej Gminie Końskie, jeżeli kwota należności pieniężnych nie
przekracza 50.000 zł,
2) Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, jeżeli
kwota należności pieniężnych przekracza
50.000 zł.
§ 8.1. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do
dnia zapłaty, w przypadku gdy zostanie ustalone, że:
1) dowody, na podstawie których organ lub
osoba uprawniona udzieliła ulgi, okazały się
fałszywe;
2) dłużnik wprowadził wierzyciela w błąd co do
okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi;
3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w
odroczonym terminie.
2. W przypadku, gdy dłużnik nie spłacił
którejkolwiek z rat - należność pieniężna staje się
natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności
do dnia zapłaty.
§ 9.1. Dla dłużników prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, ulgi wymienione w § 4 stanowią pomoc
publiczną, której udzielenie następuje zgodnie
z przepisami rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
2944
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stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006 r.).
2. Łączna wartość pomocy udzielonej
przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały
nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi rozporządzenie wymienione w ust. 1.
3. Wartość udzielonej pomocy de minimis
podlega sumowaniu, niezależnie od organu,
który tej pomocy udzielił.
4. W celu uzyskania pomocy dłużnik,
o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest do
przedstawienia wierzycielowi, wraz z wnioskiem
o udzielenie pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega
się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających
go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie,
2) informacji, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
§ 10. Traci moc uchwała Nr XIV/79/2007
Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września
2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Końskie oraz jej
jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
oraz wskazania organów do tego uprawnionych
(Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 212,
poz. 3065)
§ 11. Do wniosków o udzielenie ulg złożonych i nierozpatrzonych przed wejściem
w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy
tej uchwały.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marian Gąszcz
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UCHWAŁA NR LII/69/2010
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należnoņci pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skarżysko-Kamienna i jej jednostkom podległym
oraz warunki dopuszczalnoņci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną
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, ze zmianami
oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady, sposób i tryb
umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie SkarżyskoKamienna i jej jednostkom podległym, warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego
do udzielenia tych ulg.
§ 2. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie SkarżyskoKamienna i jej jednostkom podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą być umarzane
albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
§ 3. Prezydent Miasta na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać określonych w § 2 ulg w
spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Skarżysko-Kamiena które:
1) nie stanowią pomocy publicznej,
2) stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na
zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Wspólnoty Europejskich dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis,
3) stanowią pomoc publiczną:
a) udzieloną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub
inne nadzwyczajne zdarzenia,

b) udzieloną w celu zapobieżenia poważnym
zakłóceniom w gospodarce o charakterze
ponadsektorowym lub ich likwidacji,
c) udzieloną w celu wsparcia krajowych
przedsiębiorców działających w ramach
przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
d) udzieloną w celu promowania i wspierania kultury i dziedzictwa narodowego,
nauki oraz oświaty,
e) będącą rekompensatą za świadczenie
usług w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
f) na szkolenia,
g) na zatrudnienie,
h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
i) na restrukturyzację,
j) na ochronę środowiska,
k) na prace badawczo-rozwojowe,
l) regionalną.
§ 4. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi, na wniosek
dłużnika:
1) należności mogą być umarzane w części,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,
3) płatność całości lub części należności może
zostać rozłożona na raty.
§ 5.1. Wnioski, o zastosowanie ulg powinny być należycie umotywowane i poparte stosownymi dowodami.
2. Zastosowanie ulg, o których mowa
w niniejszej uchwale, może nastąpić, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek:
1) w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów
stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku,
z którego można dochodzić należności,
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2) dochodzenie należności mogłoby pozbawić
dłużnika albo osobę pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w
postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
3. umorzenie należności jest uzasadnione
ważnym interesem publicznym. Zastosowanie
ulgi w stosunku do należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może
nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające jej zastosowanie zachodzą wobec wszystkich dłużników.
§ 6. Należności pieniężne mające charakter
cywilnoprawny, przypadające Gminie SkarżyskoKamienna i jej jednostkom podległym, z urzędu
mogą być umarzane w całości w przypadkach
określonych w przepisie art. 56 ustawy o finansach publicznych.
§ 7.1. Do umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych
uprawniony jest:
1) Prezydent Miasta, jeżeli kwota należności nie
przekracza 20.000,00zł.
2) Prezydent Miasta po uzyskaniu pozytywnej
opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą, jeżeli kwota
należności przekracza 20.000,00 zł.
2. Prezydent może przekazać swoje
uprawnienia do stosowania ulg kierownikom
jednostek organizacyjnych Gminy, jeżeli wartość
wierzytelności przy umarzaniu nie przekracza
jednorazowo 5.000,00zł a ulga zastosowana będzie nie częściej niż raz w roku w stosunku do
jednego dłużnika.
§ 8.1. Przez kwotę należności rozumie się
wysokość należności głównej wraz z odsetkami,
przyznanymi kosztami postępowania i innymi
należnościami ubocznymi.
2. Kwoty należności tego samego dłużnika
ale z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.
3. Umorzenie należności w całości pociąga
za sobą umorzenie jej należności ubocznych.
Jeżeli umorzenie dotyczy części należności,
umorzeniu w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają należności uboczne.
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§ 9.1. Odroczenie terminu spłaty całości
lub części należności, może nastąpić na okres
nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty podjęcia
decyzji.
2. Ulga w spłacie należności – rozłożenie
płatności na raty, może nastąpić maksymalnie
na 36 rat miesięcznych.
3. Od należności, w których spłaceniu
udzielono ulgi, zgodnie z ust. 2 nie pobiera się
odsetek za okres od daty złożenia wniosku do
upływu ustalonych terminów zapłaty.
4. W przypadku niedotrzymania odroczonego terminu spłaty lub terminu zapłaty którejkolwiek z ustalonych rat, należność staje się natychmiast wymagalna, a odsetki pobiera się za
okres od pierwotnego terminu płatności.
5. W przypadku negatywnej decyzji w
sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na
raty odsetki naliczane są w pełnej wysokości do
dnia dokonania wpłaty.
§ 10.1. Udzielenie ulgi w spłacie należności
pieniężnej następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego.
2. Odmowa udzielenia ulgi następuje
w formie jednostronnego oświadczenia woli.
3. Umorzenie należności pieniężnych z urzędu następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżysko-Kamienna.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/43/2006
Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających
Gminie Skarżysko-Kamienna i jej jednostkom
organizacyjnym tytułu należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów
do tego uprawnionych.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta:
Bogusław Ciok
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UCHWAŁA NR LII/71/2010
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej
Na podstwie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591, ze zm.)
oraz art. 36, 43, 53a i 60 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U.
z 2007r. Nr 14 poz. 89, ze zm.) Rada Miasta
uchwala, co następuje:
§ 1. Przekształca się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy
ul. Aptecznej 7, przez ograniczenie działalności w
zakresie udzielanych świadczeń medycznych na
poziomie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez likwidację Przychodni Rejonowej Nr 1
przy ul. 1-go Maja 65 z dniem 31 grudnia 2010r.
§ 2. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych, bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości w tym
zakresie zapewni niepubliczny zoz powstały
w miejsce zlikwidowanej przychodni w tej samej
siedzibie począwszy od dnia 1 stycznia 2011r.
§ 3.1. Mienie likwidowanej Przychodni Rejonowej nr 1 pozostaje majątkiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej.
2. Zbycie, wynajęcie lub wydzierżawienie
mienia, użytkowanego przez likwidowaną Przychodnię Rejonową nr 1, na rzecz podmiotu określonego w § 2 uchwały, nastąpi na zasadach
określonych w Uchwale Nr 2/10/2001 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 28.02.2001r.
w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu lub przyjmowania darowizn, obejmujących
aparaturę i sprzęt medyczny oraz zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku
trwałego SPZOZ „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej oraz Uchwały nr XXXI/148/2008
z dnia 23 grudnia 2008r. zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu lub przyjmowania darowizn, obejmujących
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aparaturę i sprzęt medyczny oraz zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku
trwałego SPZOZ „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej.
3. Pracownicy przychodni zostaną przejęci
zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” a nowym
pracodawcą.
§ 4.1. Czynności związane z likwidacją Przychodni Rejonowej nr 1 w SkarżyskuKamiennej wykonywać będzie Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej.
2. Dzień rozpoczęcia przekształcenia SPZOZ
i tym samym rozpoczęcia likwidacji Przychodni Rejonowej nr 1 ustala się na 1 października 2010 r.
§ 5. Zakończenie działalności Przychodni
Rejonowej nr 1 nastąpi z dniem 31 grudnia 2010
roku czyli z dniem zakończenia przekształcenia
SPZOZ "Przychodnie Miejskie".
§ 6. Traci moc uchwała nr XXXI/150/2008
z dnia 23 grudnia 2008r.w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej”.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta:
Bogusław Ciok
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UCHWAŁA NR LII/72/2010
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci ņrodków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli oraz okreņlenia rodzaju ņwiadczeń, warunków oraz sposobu ich przyznawania w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w placówkach oņwiatowych dla których organem prowadzącym
jest Gmina Skarżysko-Kamienna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) , art. 72 ust. 1 i ust. 4 oraz
art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity - Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm) uchwala się,
co następuje:

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/12/2005
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi
przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w placówkach oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Gmina SkarżyskoKamienna.

§ 1. Corocznie w budżecie Miasta Skarżysko-Kamienna zabezpiecza się środki finansowe
przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynoszące co najmniej 0,1 % planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżysko-Kamienna.

§ 2. Określa się rodzaje świadczeń, warunki i sposób ich przyznawania w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Skarżysko-Kamienna,
stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miasta:
Bogusław Ciok

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LII/72/2010
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 23 września 2010 r.
Rodzaje ņwiadczeń, warunki i sposób ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oņwiatowych dla których organem prowadzącym
jest Gmina Skarżysko-Kamienna.
§ 1. Ilekroć jest mowa bez bliższego określenia o:
1. szkole – należy przez to rozumieć placówkę
oświatową, dla której organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko-Kamienna,
2. dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1,
3. nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, o których
mowa w pkt 1 oraz emerytów i rencistów
tych szkół,
4. funduszu zdrowotnym – należy przez to rozumieć środki finansowe corocznie określane

w uchwale budżetowej przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
5. komisji – należy przez to rozumieć komisję
opiniującą wnioski o przyznanie pomocy finansowej ze środków funduszu zdrowotnego.
§ 2. Powołuje się Komisję ds. pomocy
zdrowotnej nauczycieli w składzie :
1. zastępca Prezydenta Miasta – przewodniczący
Komisji,
2. pracownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – zastępca przewodniczącego,
3. dyrektor szkoły, z której wpłynął wniosek,
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4. przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
§ 3. Do zadań komisji należy weryfikowanie, opiniowanie oraz przedkładanie Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej do zatwierdzenia złożonych wniosków o przyznanie pomocy finansowej ze środków funduszu zdrowotnego.
§ 4. Rozpatrywanie wniosków odbywa się
dwa razy w roku kalendarzowym, tj. w miesiącach lipcu i listopadzie. Termin posiedzenia komisji ustala przewodniczący komisji.
§ 5. Opinie komisji podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej składu osobowego.
§ 6. Członkowie komisji zobowiązani są do
zachowania w tajemnicy informacji, które pozyskali w związku z uczestnictwem w jej pracach.
§ 7. Decyzję o przyznaniu i wysokości pomocy finansowej ze środków funduszu zdrowotnego podejmuje Prezydent Miasta SkarżyskaKamiennej.
§ 8. Ze świadczeń funduszu zdrowotnego
mogą korzystać:
1. nauczyciele zatrudnieni w szkołach, o których mowa w § 1 pkt 1, w wymiarze co najmniej ½ etatu,
2. emerytowani nauczyciele oraz nauczyciele
renciści – byli pracownicy szkół, o których
mowa w § 1 ust 1,
3. nauczyciele zatrudnieni w kilku szkołach, o
których mowa w § 1 pkt 1, w każdej w wymiarze mniejszym niż ½ etatu, łącznie jednak
jeżeli wymiar ich obowiązkowych zajęć stanowi conajmniej ½ etatu.
§ 9. Pomoc zdrowotna udzielana jest jako
bezzwrotne świadczenie pieniężne i przyznawana
jest w formie całkowitej lub częściowej refundacji
poniesionych kosztów leczenia lub opieki.
§ 10. Pomoc zdrowotna przyznawana jest
w związku z:
1. chorobą nauczyciela,
2. długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu,
3. długotrwałym leczeniem specjalistycznym,
4. koniecznością zakupu: szkieł korekcyjnych,
sprzętu rehabilitacyjnego, aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich itp.,
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5. koniecznością korzystania z usług z zakresu
m.in. protetyki dentystycznej (ze względów
estetycznych, zdrowotnych, zawodowych),
6. koniecznością zapewnienia dodatkowej opieki
nauczycielowi.
§ 11. Wysokość przyznanego świadczenia
na pomoc zdrowotną uzależniona jest od:
1. środków finansowych przeznaczonych na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli w danym
roku budżetowym,
2. ilości pozytywnie zweryfikowanych wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej,
3. sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o
przyznanie pomocy zdrowotnej,
4. wysokości udokumentowanych kosztów leczenia lub opieki wymienionych w § 10.
§ 12. Z wnioskiem o przyznanie pomocy
zdrowotnej mogą wystąpić:
1. nauczyciele wymienieni w § 1 pkt 3,
2. dyrektor szkoły wymieniony w § 1 pkt 2,
3. przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych,
4. prawny opiekun nauczyciela, wymienionego
w § 1 pkt 3.
§ 13. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej uprawnione osoby składają w terminie
do 15 czerwca i 15 października w Wydziale
Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, pokój 69.
§ 14.1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby
ubiegającej się o pomoc zdrowotną z funduszu
zdrowotnego.
2. W zależności od rodzaju pomocy wskazane jest dołączenie innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty leczenia lub
opieki.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 15.1. Pomoc zdrowotna w ramach funduszu zdrowotnego udzielana jest nie częściej
niż raz w roku budżetowym.
2. W wyjątkowych sytuacjach, na wspólny
wniosek osób wymienionych w § 12, pomoc
zdrowotna może być przyznana po raz drugi.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LII/72/2010
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 23 września 2010 r.
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UCHWAŁA NR LII/73/2010
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/13/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 czerwca 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przez niepubliczne szkoły i przedszkola prowadzone
przez osoby fizyczne i prawne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póź. zm) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572
z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji przez niepubliczne szkoły i przedszkola
prowadzone przez osoby fizyczne i prawne
otrzymuje nowe brzmienie:
„Wysokość dotacji oraz sposób jej ustalenia określa art. 90 ust. 2a, 2b, 2c, 2d, 3 ustawy
o systemie oświaty”.

§ 1. Do § 1 Uchwały Nr XLVI/13/2010 Rady
Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 czerwca
2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji przez niepubliczne szkoły i przedszkola
prowadzone przez osoby fizyczne i prawne dodaje się punkty 4 i 5 w brzmieniu:
4) przedszkoli niepublicznych,
5) niepublicznych gimnazjów dla dorosłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta:
Bogusław Ciok

§ 2. § 3 Uchwały Nr XLVI/13/2010 Rady
Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 czerwca
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UCHWAŁA NR LII/74/2010
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie okreņlenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek
oņwiatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta
Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki okreņlone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, doradców
zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek
dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole,
a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu
powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oņwiatowych prowadzonych
przez Gminę Skarżysko-Kamienna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 2 i pkt 3
oraz art. 91 d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity –
Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i
opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami lub
na ich rzecz, nauczycieli placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych
w pełnym wymiarze zajęć ustala się następująco:
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- Stanowisko
-

Nauczyciel pedagog, psycholog, doradca zawodowy
Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne (w tym korekcja wad postawy,
wad wymowy)

§ 2.1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się według wzoru:
W = (a + b) : [(a : p) + (b : q)]
gdzie: a, b – oznacza ilość godzin poszczególnych zajęć przydzieloną nauczycielowi w arkuszu
organizacyjnym szkoły,
p, q - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych ,opiekuńczych
i wychowawczych określonych dla danego stanowiska.
2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że 0,49 godziny pomija się, a 0,5 godziny i powyżej przyjmuje
się za pełną.
3. Każda godzina powyżej ustalonego,
zgodnie z ust. 1 wymiaru zajęć dydaktycznych,

Poz. 2949
- Tygodniowy wymiar czasu pracy
w godzinach
- 24
- 24

wychowawczych i opiekuńczych stanowi godzinę ponadwymiarową.
4. Dla określenia tygodniowego wymiaru
zajęć nauczycieli wymienionych w ust. 1 przez
godzinę rozumie się 60 minut.
§ 3. Określa się następujące zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a także dla nauczycieli, którzy obowiązki dyrektora pełnią w
zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze:
1) nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i ustala się następująco:

- Stanowisko
Dyrektor
przedszkola:w
przedszkolach
2
oddziałowychw
przedszkolach
3-4
oddziałowych
w przedszkolach o 5 i więcej oddziałach
Dyrektor
szkołydo
12
oddziałówod
12
do
18
oddziałów
powyżej 18 oddziałów
Wicedyrektor
szkoły:do
18
oddziałówpowyżej 18 oddziałów
- Kierownik świetlicy

- Tygodniowy wymiar czasu pracy w godzinach
8
6
4
6
4
2
9
6
- 20

2) w przypadku szkół, w których prowadzone są
oddziały przedszkolne do liczby oddziałów w
szkole, o których mowa w pkt 1, wlicza się
także oddziały przedszkolne,
3) obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć określone w pkt 1 nauczycielowi,
który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze mają zastosowanie od
pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powierzono zastępstwo,
4) nauczycielom, o których mowa w pkt. 1 mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe w wysokości nieprzekraczającej 1 godziny tygodniowo,

5) nauczyciele, o których mowa w pkt 1 mogą
tylko w uzasadnionych przypadkach, spowodowanych koniecznością zapewnienia właściwej organizacji pracy placówki oświatowej
i braku innego nauczyciela, realizować zastępstwa doraźne w wysokości nieprzekraczającej 4 godziny w miesiącu.
§ 4.1. Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić dyrektora placówki oświatowej w części lub całości od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć. Dotyczy to także nauczyciela zajmującego
stanowisko kierownicze w zastępstwie dyrektora
placówki oświatowej.
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2. Zwolnienie z tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć może być cofnięte w
każdym czasie, w związku z ustaniem przyczyn
uzasadniających zwolnienie z tych zajęć.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 8/55/2002 Rady
Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca
2002 roku w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli
i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązującą od 1 września 2011 r.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr V/27/2003 Rady
Miasta z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr 8/55/2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2002 roku

Przewodniczący Rady Miasta:
Bogusław Ciok
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UCHWAŁA NR LII/77/2010
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody znajdujących się
w granicach administracyjnych Gminy Skarżysko-Kamienna
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 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. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczych, dla których ustanowiono formę
ochrony przyrody i zapewnienie bezpieczeństwa
powszechnego, po uzgodnieniu z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach,
znosi się ochronę, pozbawiając statusu pomnika
przyrody następujące obiekty w granicach administracyjnych Gminy Skarżysko-Kamienna:
1) dąb bezszypułkowy – 1 szt., o obwodzie pnia
w pierśnicy wynoszącym 307 cm, rosnący
2950

na nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 66
(działka nr 25 obr. 4, stanowiąca własność
gminy)
2) dąb szypułkowy – 1 szt., o obwodzie pnia
w pierśnicy wynoszącym 350 cm, rosnący na
nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 41 (działka
nr 81/6 obr. 3, stanowiąca własność osób
fizycznych)
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta:
Bogusław Ciok
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UCHWAŁA NR XLV/254/2010
RADY GMINY RAKÓW
z dnia 17 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.
1240./ - Rada Gminy Raków uchwala co następuje:

2. Zwiększa się uchwalone wydatki budżetowe o kwotę 330.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/216/2010 Rady
Gminy Raków z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2010
rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się uchwalone dochody budżetowe
o kwotę 330.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady:
Jerzy Nowak
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLV/254/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 17 września 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLV/254/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 17 września 2010 r.
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce,
Nr 47124044161111000049541542 Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350
w godzinach pracy Urzędu
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