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UCHWAŁA NR XXXIV/193/09
RADY POWIATU W JĘDRZEJOWIE
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych w 2010 roku na terenie Powiatu
Jędrzejowskiego
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592
ze zmianami) oraz art. 94, ust. 1 i 2 ustawy z dnia
6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn zm.) Rada
Powiatu uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się, po zasięgnięciu opinii samorządu aptekarskiego - Kieleckiej Okręgowej
Izby Aptekarskiej rozkład godzin pracy i dyŜurów
całodobowych na terenie powiatu jędrzejowskiego w 2010r. w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zgodnie z art. 94, pkt 1 w/w ustawy
rozkład godzin pracy aptek został dostosowany
do potrzeb ludności i zapewnia dostępność
świadczeń równieŜ w porze nocnej, w niedziele,
święta i inne dni wolne od pracy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po ulwie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Stanisław Grzyb
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Załączniki do uchwały Nr XXXIV/193/09
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 9 grudnia 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
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UCHWAŁA NR XXXIV/198/09
RADY POWIATU W JĘDRZEJOWIE
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie załoŜenia Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w Wodzisławiu
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.))
oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a, art. 58 ust. 1,
art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1.1. Zakłada się z dniem 1 września 2010
roku Szkolne Schronisko MłodzieŜowe w Wodzisławiu, przy ul. Szkolnej 3, zwane dalej „Schroniskiem”.
2. Schronisko czynne jest przez cały rok i
posiada 50 miejsc noclegowych.

§ 2. Schronisko zostaje włączone w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu.
§ 3. Schronisku nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia
Przewodniczący Rady Powiatu:
Stanisław Grzyb
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/198/09
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 9 grudnia 2009r.

Statut
Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w Wodzisławiu
§ 1.1. Schronisko nosi nazwę: Szkolne
Schronisko MłodzieŜowe w Wodzisławiu, zwane
dalej „schroniskiem”.
2. Siedzibą schroniska jest internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu,
zwanego dalej „Zespołem”.
3. Schronisko wchodzi w skład Zespołu.
4. Nazwa schroniska składa się z nazwy
Zespołu i nazwy schroniska.
5. Schronisku nadaje imię organ prowadzący na wniosek dyrektora schroniska.
6. Nazwa schroniska jest uŜywana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach moŜe być uŜywany skrót nazwy.
7. Na budynku schroniska umieszcza się
trójkątną tablicę o wymiarach 60 x 60 x 60 cm, z
napisem „Szkolne Schronisko MłodzieŜowe”

wykonanym duŜymi białymi literami na zielonym tle.
§ 2. Organem prowadzącym schronisko
jest Powiat Jędrzejowski, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski
Kurator Oświaty.
§ 3.1. Schronisko działa przez cały rok i
posiada 50 miejsc noclegowych.
2. Schronisko realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach
wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1) upowszechnia wśród dzieci i młodzieŜy krajoznawstwo i róŜne formy turystyki jako aktywne formy wypoczynku,
2) prowadzi poradnictwo i informację krajoznawczo-turystyczną,
3) zapewnia dzieciom i młodzieŜy oraz ich opiekunom tanie miejsca noclegowe,
4) zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom i
młodzieŜy przebywającym w schronisku..
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3. Schronisko swoje zadania realizuje we
współpracy ze środowiskiem lokalnym, Polskim
Towarzystwem
Schronisk
MłodzieŜowych
(PTSM) oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się krzewieniem turystyki.
§ 4. Schroniskiem kieruje dyrektor Zespołu. Jego kompetencje określa Statut Zespołu.
§ 5. Do zadań zatrudnionych w schronisku
nauczycieli naleŜy w szczególności:
1) prawidłowe organizowanie przebiegu procesu opiekuńczo-wychowawczego,
2) prawidłowe i systematyczne prowadzenie
dokumentacji,
3) w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy:
a) zapewnienie dzieciom i młodzieŜy bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez schronisko,
b) niezwłoczne zgłaszanie dyrektorowi Zespołu wszelkich zagroŜeń mogących
spowodować wypadek lub przynieść
szkodę zdrowiu dzieci i młodzieŜy przebywających w schronisku i innych osób,
c) natychmiastowe udzielenie lub zapewnienie pierwszej pomocy i dalszej opieki
w razie nieszczęśliwego wypadku przebywającym w schronisku dzieciom i
młodzieŜy oraz niezwłoczne powiadomienie o wypadku dyrektora Zespołu lub
osoby zastępującej go,
d) kontrolowanie przestrzegania przez przebywających w schronisku obowiązującego regulaminu.
4) doskonalenie własnej wiedzy merytorycznej i
umiejętności poprzez podejmowanie róŜnych form doskonalenia zawodowego.
§ 6. Zadania administracyjno-obsługowe
Ośrodka wykonują pracownicy administracji i
obsługi Zespołu. Zakres ich zadań określają
szczegółowo zakresy czynności.
§ 7.1. Doba w schronisku trwa od godziny
17.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
2. Przyjmowanie osób do schroniska trwa
od godziny 17.00 do godziny 21.00.
3. Schronisko prowadzi rezerwację miejsc
noclegowych według następujących zasad:
1) zamówienia przyjmowane są co najmniej na
jeden miesiąc przed planowanym pobytem,
podając liczbę i płeć osób zgłaszanych, czas
pobytu oraz dzień i godzinę przybycia,
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2) w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia
rezerwacji, opiekun grupy zobowiązany jest
do przesłania na adres schroniska zaliczki, w
wysokości 25 % naleŜności,
3) zwrot zaliczki moŜe nastąpić po anulowaniu
zamówienia w terminie najpóźniej na dwa
tygodnie przed planowaną datą przybycia,
po potrąceniu kosztów administracyjnych,
4) zamówienie nie potwierdzone zaliczką jest
niewaŜne,
5) zgłoszenia grup wycieczkowych przyjmowane są według kolejności, z tym, Ŝe pierwszeństwo mają grupy młodzieŜy szkolnej i
studenckiej,
6) osoby indywidualne nie rezerwujące wcześniej noclegu mogą być przyjmowane bezpośrednio w schronisku, jeŜeli są wolne
miejsca, z tym, Ŝe pierwszeństwo ma młodzieŜ szkolna i studenci, nauczyciele i wychowawcy oraz członkowie PTSM.
4. Schronisko ponosi odpowiedzialność za
przedmioty wartościowe i pieniądze złoŜone do
depozytu, natomiast za pieniądze wnoszone do
schroniska przez osoby korzystające ze schroniska
ponosi odpowiedzialność do wysokości 100 zł.
§ 8.1. Dzieci i młodzieŜ przebywające w
schronisku posiadają następujące prawa:
1) prawo do korzystania w pełni z bazy schroniska,
2) prawo do poszanowania godności własnej,
wyraŜania swoich myśli, opinii, przekonań
religijnych i światopoglądowych,
3) prawo do wypoczynku i kulturalnego spędzania czasu wolnego,
4) prawo do opieki zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę, a takŜe obronę przed róŜnymi
formami przemocy fizycznej lub psychicznej.
2. W przypadku naruszenia praw dziecka
skargi kierowane są do Starosty Jędrzejowskiego i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
3. Dzieci i młodzieŜ przebywające w schronisku mają następujące obowiązki:
1) przestrzeganie postanowień regulaminu
schroniska,
2) zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do
6.00,
3) na terenie schroniska obowiązuje kulturalne
zachowanie się, zakaz palenia tytoniu i spoŜywania napojów alkoholowych oraz uprawiania gier hazardowych,
4) przygotowanie posiłków moŜe odbywać się
wyłącznie w pomieszczeniach do tego przeznaczonych,
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5) wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów będących własnością schroniska naleŜy
zgłaszać dyrektorowi Zespołu, który określa
wysokość odszkodowania.
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1) ekspozycję i materiały informacyjne o regionie,
2) informację turystyczną, wykaz niezbędnych
numerów telefonów, informację o rozkładzie
jazdy komunikacji publicznej oraz o dostępnej bazie Ŝywieniowej, a takŜe informację o
lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych,
3) statut i regulamin schroniska, cennik opłat za
korzystanie ze schroniska oraz ksiąŜkę Ŝyczeń
i zaŜaleń.

§ 9. Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze schroniska określa regulamin
schroniska, opracowany przez dyrektora Zespołu.
§ 10. W schronisku w widocznym i dostępnym miejscu umieszcza się:
383
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UCHWAŁA NR XXXIV/199/09
RADY POWIATU W JĘDRZEJOWIE
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie załoŜenia Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w Krzelowie
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.))
oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a, art. 58 ust. 1,
art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1.1. Zakłada się z dniem 1 września 2010
roku Szkolne Schronisko MłodzieŜowe w Krzelowie Nr 38, zwane dalej „Schroniskiem”.
2. Schronisko czynne jest przez cały rok i
posiada 96 miejsc noclegowych.

§ 2. Schronisko zostaje włączone w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Praktycznego w Krzelowie.
§ 3. Schronisku nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia
Przewodniczący Rady Powiatu:
Stanisław Grzyb
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/199/09
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 9 grudnia 2009r.

Statut
Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w Krzelowie
§ 1.1. Schronisko nosi nazwę: Szkolne
Schronisko MłodzieŜowe w Krzelowie, zwane
dalej „schroniskiem”.
2. Siedzibą schroniska jest budynek internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie, zwanego dalej „Zespołem”.

3. Schronisko wchodzi w skład Zespołu.
4. Nazwa schroniska składa się z nazwy
Zespołu i nazwy schroniska.
5. Schronisku nadaje imię organ prowadzący na wniosek dyrektora schroniska.
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6. Nazwa schroniska jest uŜywana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach moŜe być uŜywany skrót nazwy.
7. Na budynku schroniska umieszcza się
trójkątną tablicę o wymiarach 60 x 60 x 60 cm, z
napisem „Szkolne Schronisko MłodzieŜowe”
wykonanym duŜymi białymi literami na zielonym tle.
§ 2. Organem prowadzącym schronisko
jest Powiat Jędrzejowski, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski
Kurator Oświaty.
§ 3.1. Schronisko działa przez cały rok i
posiada 96 miejsc noclegowych.
2. Schronisko realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1) upowszechnia wśród dzieci i młodzieŜy krajoznawstwo i róŜne formy turystyki jako aktywne formy wypoczynku,
2) prowadzi poradnictwo i informację krajoznawczo-turystyczną,
3) zapewnia dzieciom i młodzieŜy oraz ich opiekunom tanie miejsca noclegowe,
4) zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom i
młodzieŜy przebywającym w schronisku..
3. Schronisko swoje zadania realizuje we
współpracy ze środowiskiem lokalnym, Polskim
Towarzystwem
Schronisk
MłodzieŜowych
(PTSM) oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się krzewieniem turystyki.
§ 4. Schroniskiem kieruje dyrektor Zespołu. Jego kompetencje określa Statut Zespołu.
§ 5. Do zadań zatrudnionych w schronisku
nauczycieli naleŜy w szczególności:
1) prawidłowe organizowanie przebiegu procesu opiekuńczo-wychowawczego,
2) prawidłowe i systematyczne prowadzenie
dokumentacji,
3) w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy:
a) zapewnienie dzieciom i młodzieŜy bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez schronisko,
b) niezwłoczne zgłaszanie dyrektorowi Zespołu wszelkich zagroŜeń mogących
spowodować wypadek lub przynieść
szkodę zdrowiu dzieci i młodzieŜy przebywających w schronisku i innych osób,
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c) natychmiastowe udzielenie lub zapewnienie pierwszej pomocy i dalszej opieki
w razie nieszczęśliwego wypadku przebywającym w schronisku dzieciom i
młodzieŜy oraz niezwłoczne powiadomienie o wypadku dyrektora Zespołu lub
osoby zastępującej go,
d) kontrolowanie przestrzegania przez przebywających w schronisku obowiązującego regulaminu.
4) doskonalenie własnej wiedzy merytorycznej i
umiejętności poprzez podejmowanie róŜnych form doskonalenia zawodowego.
§ 6. Zadania administracyjno-obsługowe
Ośrodka wykonują pracownicy administracji i
obsługi Zespołu. Zakres ich zadań określają
szczegółowo zakresy czynności.
§ 7.1. Doba w schronisku trwa od godziny
17.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
2. Przyjmowanie osób do schroniska trwa
od godziny 17.00 do godziny 21.00.
3. Schronisko prowadzi rezerwację miejsc
noclegowych według następujących zasad:
1) zamówienia przyjmowane są co najmniej na
jeden miesiąc przed planowanym pobytem,
podając liczbę i płeć osób zgłaszanych, czas
pobytu oraz dzień i godzinę przybycia,
2) w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia
rezerwacji, opiekun grupy zobowiązany jest
do przesłania na adres schroniska zaliczki, w
wysokości 25 % naleŜności,
3) zwrot zaliczki moŜe nastąpić po anulowaniu
zamówienia w terminie najpóźniej na dwa
tygodnie przed planowaną datą przybycia,
po potrąceniu kosztów administracyjnych,
4) zamówienie nie potwierdzone zaliczką jest
niewaŜne,
5) zgłoszenia grup wycieczkowych przyjmowane są według kolejności, z tym, Ŝe pierwszeństwo mają grupy młodzieŜy szkolnej i
studenckiej,
6) osoby indywidualne nie rezerwujące wcześniej noclegu mogą być przyjmowane bezpośrednio w schronisku, jeŜeli są wolne
miejsca, z tym, Ŝe pierwszeństwo ma młodzieŜ szkolna i studenci, nauczyciele i wychowawcy oraz członkowie PTSM.
4. Schronisko ponosi odpowiedzialność za
przedmioty wartościowe i pieniądze złoŜone do
depozytu, natomiast za pieniądze wnoszone do
schroniska przez osoby korzystające ze schroniska
ponosi odpowiedzialność do wysokości 100 zł.
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§ 8.1. Dzieci i młodzieŜ przebywające w
schronisku posiadają następujące prawa:
1) prawo do korzystania w pełni z bazy schroniska,
2) prawo do poszanowania godności własnej,
wyraŜania swoich myśli, opinii, przekonań
religijnych i światopoglądowych,
3) prawo do wypoczynku i kulturalnego spędzania czasu wolnego,
4) prawo do opieki zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę, a takŜe obronę przed róŜnymi
formami przemocy fizycznej lub psychicznej.

Poz. 384,385

Ŝywania napojów alkoholowych oraz uprawiania gier hazardowych,
4) przygotowanie posiłków moŜe odbywać się
wyłącznie w pomieszczeniach do tego przeznaczonych,
5) wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów będących własnością schroniska naleŜy
zgłaszać dyrektorowi Zespołu, który określa
wysokość odszkodowania.
§ 9. Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze schroniska określa regulamin
schroniska, opracowany przez dyrektora Zespołu.

2. W przypadku naruszenia praw dziecka
skargi kierowane są do Starosty Jędrzejowskiego i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

§ 10. W schronisku w widocznym i dostępnym miejscu umieszcza się:
1) ekspozycję i materiały informacyjne o regionie,
2) informację turystyczną, wykaz niezbędnych
numerów telefonów, informację o rozkładzie
jazdy komunikacji publicznej oraz o dostępnej
bazie Ŝywieniowej, a takŜe informację o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych,
3) statut i regulamin schroniska, cennik opłat za
korzystanie ze schroniska oraz ksiąŜkę Ŝyczeń
i zaŜaleń.

3. Dzieci i młodzieŜ przebywające w schronisku mają następujące obowiązki:
1) przestrzeganie postanowień regulaminu
schroniska,
2) zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do
6.00,
3) na terenie schroniska obowiązuje kulturalne
zachowanie się, zakaz palenia tytoniu i spo384
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UCHWAŁA NR NR 343/LIV/09
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa szkolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.) Rada Miejska w Chęcinach uchwala, co
następuje:
§ 1. ZniŜka obowiązującego tygodniowego
wymiaru godzin przysługuje dyrektorom szkół i
przedszkola oraz wicedyrektorom.
§ 2. Wymiar zniŜki godzin zaleŜy od liczby
oddziałów funkcjonujących w szkole i przedszkolu.
§ 3. ZniŜka przysługuje w okresie pełnienia
funkcji.
§ 4. Przyjmuje się następujący obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin:

1) Dyrektorzy szkół:
a) dyrektor szkoły do 7 oddziałów - 4 godziny, wymiar zniŜki wynosi 14 godzin;
b) dyrektor szkoły od 12 do19 oddziałów 2 godziny, wymiar zniŜki wynosi 16 godzin;
c) dyrektor szkoły od 20 oddziałów i więcej 1 godzina, wymiar zniŜki wynosi 17 godzin.
2) Wicedyrektor szkoły:
a) wicedyrektor szkoły od 12 do 19 oddziałów - 6 godzin, wymiar zniŜki wynosi
12 godzin;
b) wicedyrektor szkoły od 20 oddziałów i
więcej - 4 godziny, wymiar zniŜki wynosi
14 godzin.
3) Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin
- 5 godzin, wymiar zniŜki wynosi 13 godzin;
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§ 5. 1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole lub przedszkolu,
moŜna zwolnić od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w § 4,
jeŜeli warunki funkcjonowania szkoły lub przedszkola powodują znaczne zwiększenie zadań.
2) Zwolnień udzielają:
a) dyrektorowi szkoły, zespołu szkół lub
przedszkola - Burmistrz Gminy i Miasta
Chęciny na jego wniosek,
b) wicedyrektorowi szkoły - dyrektor, za
zgodą organu prowadzącego, na wniosek
nauczyciela.
Lp.
1.
2.
3.
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3) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, moŜe
być udzielone na czas określony, jednak nie
dłuŜej niŜ na jeden rok szkolny.
§ 6. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Chęciny w pełnym wymiarze zajęć na stanowiskach pedagogicznych nie wymienionych w
art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych według następujących norm:
Tygodniowa liczba godzin obowiązującego wymiaru zajęć
dydaktycznych, opiekuńczych
20
20
20

Stanowisko
Pedagodzy w szkołach, zespole szkół i przedszkolu
Logopedzi w szkołach, zespole szkół i przedszkolu
Psycholodzy w szkołach, zespole szkół i przedszkolu

Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przez nauczycieli wymienionych w § 6 naleŜy rozumieć zajęcia grupowe i
indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, profilaktycznych i
korekcyjnych.

oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Chęciny, zwolnień nauczycieli od tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny i dyrektorom
placówek prowadzonym przez Gminę Chęciny.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr 327/XXXV/06
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 17 marca
2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru
zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach

§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krystyna Foksa
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UCHWAŁA NR 366/LVII/09
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy i miasta na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z
późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się dochody o kwotę zł.
574 959,14
Dział 600 rozdział 60095 § 2440 o kwotę zł
10 000,00
Dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę zł
300 000,17

Dział 756 rozdział 75615 § 0320 o kwotę zł
5 894,00
Dział 756 rozdział 75615 § 0330 o kwotę zł
1 939,00
Dział 756 rozdział 75615 § 0340 o kwotę zł 542,00
Dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę zł 108
316,00
Dział 756 rozdział 75616 § 0320 o kwotę zł
25 503,00
Dział 756 rozdział 75616 § 0330 o kwotę zł
1 630,00
Dział 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę zł
103 741,97
Dział 756 rozdział 75616 § 0430 o kwotę zł 939,00
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Dział 756 rozdział 75616 § 0910 o kwotę zł
8 574,00
Dział 756 rozdział 75618 § 0410 o kwotę zł
7 880,00
2. Zmniejsza się dochody o kwotę zł.
9 727,91
Dział 600 rozdział 60016 § 6330 o kwotę zł
9 727,91
3. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł.
333 235,87
Dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę zł
9 727,91
Dział 600 rozdział 60095 § 4270 o kwotę zł
10 100,00
Dział 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę zł
2 000,00
Dział 757 rozdział 75702 § 8070 o kwotę zł
205 000,00
Dział 801 rozdział 80103 § 2590 o kwotę zł
26 793,00
Dział 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę zł 798,97
Dział 801 rozdział 80148 § 4300 o kwotę zł
1 000,00
Dział 851 rozdział 85154 § 4170 o kwotę zł 505,00
Dział 854 rozdział 85401 § 3020 o kwotę zł 245,00
Dział 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę zł 355,00
Dział 900 rozdział 90004 § 2650 o kwotę zł
6 710,99
Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę zł
70 000,00
4. Zwiększa się wydatki o kwotę zł.
153 256,93
Dział 010 rozdział 01030 § 2850 o kwotę zł
1 000,00
Dział 600 rozdział 60095 § 4270 o kwotę zł
10 000,00
Dział 754 rozdział 75412 § 4260 o kwotę zł
5 000,00
Dział 801 rozdział 80101 § 2590 o kwotę zł
28 641,97
Dział 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę zł
1 798,97
Dział 851 rozdział 85154 § 4010 o kwotę zł 505,00
Dział 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę zł 600,00
Dział 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę zł
80 000,00
Dział 900 rozdział 90015 § 4300 o kwotę zł
15 000,00
Dział 900 rozdział 90017 § 2650 o kwotę zł
6 710,99
Dział 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę zł
4 000,00
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5. Zmniejsza się przychody o kwotę zł.
745 210,17
§ 2.1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 określone w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
po zmianach stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan przychodów i rozchodów budŜetu
w 2009 r. określony w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08 z dnia
19 grudnia 2008 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Plan przychodów i wydatków zakładów
budŜetowych na 2009 r. określony w załączniku
Nr
13
do
uchwały
Rady
Miejskiej
Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. po
zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
4. Dotacje podmiotowe w 2009 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej
Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. po
zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały.
5. Plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej określony w załączniku Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 243/XXXVIII/08
z dnia 19 grudnia 2008 r. po zmianach stanowi
załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Plan dochodów i wydatków dochodów
własnych na 2009 r. określony w załączniku Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08 z
dnia 19 grudnia 2008 r. po zmianach stanowi
załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz kredytów i
poŜyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu w
kwocie zł. 5 512 695,23
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów w
kwocie zł. 596 270,10
2. Deficyt budŜetu gminy w wysokości
7 053 545,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów i poŜyczek w kwocie 5 512 695,23 zł,
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2) 2) wolnych środków, jako nadwyŜki środków
pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu
gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 540 849,86 zł.

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

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Chęcinach.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krystyna Foksa

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr 366/LVII/09
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 22 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr 366/LVII/09
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Przychody i rozchody budŜetu w 2009 r.
w złotych
Lp.
1
1.

Treść
2
Przychody ogółem:

Kredyty i poŜyczki
PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
2.
pochodzących z budŜetu UE
3. Spłaty poŜyczek udzielonych
4. Prywatyzacja majątku jst
4a. Prywatyzacja pośrednia
4b. Prywatyzacja bezpośrednia
Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jedno4c.
stek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa
4d. Pozostałe przychody z prywatyzacji
5. NadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych
6. Obligacje
7. Inne papiery wartościowe
8. Inne źródła (wolne środki)
9. Przelewy z rachunku lokat
Rozchody ogółem:
1. Spłaty kredytów i poŜyczek
Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z
2.
udziałem środków pochodzących z budŜetu UE
3. Udzielone poŜyczki
4. Lokaty
5. Wykup papierów wartościowych
6. Wykup obligacji
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń

Klasyfikacja
§
3
§ 952

Kwota
2009 r.
4
7 659 815,19
6 108 965,33

§ 903
§ 951
§ 941 do 9441)
§ 941
§ 942
§ 943
§ 944
§ 957
§ 911
§ 931
§ 955
§ 994
§ 992

1 550 849,86
606 270,10
596 270,10

§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 971
§ 995

10 000,00
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr 366/LVII/09
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 22 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr 366/LVII/09
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.
w złotych
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Dział
2
921
921
851
851
851
851
851
801
801
801
801
801
801
801
801
801
754
754
754
754
754
754
754
754

Rozdział
3
92109
92116
85121
85121
85121
85121
85121
80101
80101
80101
80103
80103
80103
80104
80104
80104
75412
75412
75412
75412
75412
75412
75412
75412

Nazwa instytucji
4
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach
Biblioteki (Chęciny i Łukowa)
SZPOZ w Wolicy filia w Łukowej - remont
SZPOZ w Chęcinach - remont
SZPOZ w Wolicy - remont
SZPOZ w Chęcinach - zapobieganie chorobom
SZPOZ w Wolicy - zapobieganie chorobom
Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku
Szkoła Podstawowa w Radkowicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku
Szkoła Podstawowa w Radkowicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach
„Promyk dnia” inne formy przedszkolne - Bolmin
„Promyk dnia” inne formy przedszkolne - Tokarnia
Punkt Przedszkolny „Przedszkolak” Korzecko
OSP Chęciny
OSP Wolica
OSP Bolmin
OSP Łukowa
OSP Siedlce
OSP Tokarnia (w tym 30 000 dofin. CO)
OSP Ostrów
OSP Radkowice
Ogółem

Kwota dotacji
5
579 000,00
123 372,26
30 000,00
30 000,00
4 000,00
3 000,00
1 000,00
208 720,66
215 793,40
214 247,32
19 076,24
26 914,32
8 971,44
26 392,00
11 310,75
18 097,74
12 000,00
15 800,00
7 000,00
7 000,00
15 500,00
47 000,00
5 000,00
3 000,00
1 632 196,13
Załącznik nr 5
do Uchwały nr 366/LVII/09
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w złotych
Lp.
I.
II.
3.
III.
1.
IV.

Wyszczególnienie
Stan środków obrotowych na początek roku
Przychody
Wydatki
Wydatki bieŜące
Stan środków obrotowych na koniec roku

Plan na 2009 r.
24 079,79
59 219,00
7,00
83 219,00
83 219,00
79,79
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr 366/LVII/09
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 22 grudnia 2009 r.

386

387
387

UCHWAŁA NR 367/LVII/09
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2009
Na podstawie art. 18,ust. 2, pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) art. 191, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się wykaz wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budŜetowego
2009 na łączną kwotę zł. w: 58 387,40
1) Dział 801 Rozdział 80101 § 4117 o kwotę zł.
1 540,44
2) Dział 801 Rozdział 80101 § 4127 o kwotę zł.
250,11

3) Dział 801
10 209,45
4) Dział 801
4 003,09
5) Dział 801
500,00
6) Dział 801
3 000,00
7) Dział 801
5 068,22
8) Dział 801
2 677,68
9) Dział 801
21 279,28

Rozdział 80101 § 4177 o kwotę zł.
Rozdział 80101 § 4217 o kwotę zł.
Rozdział 80101 § 4227 o kwotę zł.
Rozdział 80101 § 4247 o kwotę zł.
Rozdział 80101 § 4307 o kwotę zł.
Rozdział 80101 § 4417 o kwotę zł.
Rozdział 80101 § 4427 o kwotę zł.
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10) Dział 801 Rozdział 80101 § 4747 o kwotę zł.
437,17
11) Dział 801 Rozdział 80101 § 4757 o kwotę zł.
2 421,96
12) Dział 801 Rozdział 80101 § 6067 o kwotę zł.
7 000,00

Poz. 387,388,389

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Chęcinach.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.

§ 2. Środki określone w § 1 w pozycjach
1-12 zostaną wykorzystane do dnia 31 stycznia
2010 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Krystyna Foksa
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UCHWAŁA NR 369/LVII/09
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 343/LIV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2009r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa szkolnego
miaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa
szkolnego paragraf dziewiąty otrzymuje następujące brzmienie: „Uchwała wchodzi w Ŝycie w
terminie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
z mocą obowiązującą od 1 listopada 2009 r.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 141, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.) Rada Miejska w Chęcinach uchwala, co
następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny i dyrektorom
placówek prowadzonym przez Gminę Chęciny.

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 343/LIV/09 z dnia 29.10.2009 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wy-

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krystyna Foksa
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UCHWAŁA NR XXXVIII/208/09
RADY GMINY W SKARśYSKU KOŚCIELNYM
z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
na terenie gminy na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zm.) oraz
art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jedn. z 2007r. Dz. U. Nr 70

poz. 473 z późn. zm.) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
19 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. Nr 179 poz. 1485 ze zm.) Rada Gminy
Uchwala, co następuje:
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§ 1.1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2010 w Gminie SkarŜysko Kościelne, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Uchwala się plan finansowo-rzeczowy
na rok 2010 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Poz. 389

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Paweł Wiatr
Załączniki do uchwały Nr XXXVIII/208/09
Rady Gminy w SkarŜysku Kościelnym
z dnia 3 grudnia 2009r.

Załącznik Nr 1
Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na 2010 rok w Gminie SkarŜysko Kościelne
I. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii i przemocy domowej
pomocy psychospołecznej i prawnej.
1. Podejmowanie czynności zmierzających do
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzaleŜnionej od alkoholu i narkotyków obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
A. Utrzymywanie stałego kontaktu z osobami
korzystającymi z terapii i ich rodzinami.
B. Udzielanie porad telefonicznych.
C. Udzielanie porad indywidualnych.
D. Przeprowadzanie interwencji domowych w
celu powstrzymania przemocy oraz nawiązania kontaktu ze sprawcą przemocy.
E. Udzielanie pomocy w pisaniu pism procesowych koniecznych w sprawach rozstrzyganych przez Sąd.

F. Prowadzenie terapii indywidualnych.
2. Kierowanie do Sądu wniosków o przymusowe leczenie w stosunku do osób, które odmówiły dobrowolnego leczenia, bądź je
przerwały.
A. Skierowanie w/w osoby na badanie przez
biegłego sądowego w celu wydania opinii
w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu.
3. Kierowanie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
na
badania
psychologicznopedagogiczne w celu ustalenia form pomocy.
4. Współpraca z Policją w zakresie procedury
„Niebieskiej Karty”

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii u dzieci i młodzieŜy oraz osób
dorosłych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
1. Udział uczniów ze szkół podstawowych oraz
gimnazjum w spektaklach profilaktycznoedukacyjnych.
2. Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z
rodzin z problemem alkoholowym w okresie
ferii zimowych i wakacji.
3. Profilaktyka w środowiskach wiejskich.
A. Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie gminy (wyposaŜenie
szkół i świetlic środowiskowych).

B. Zakup materiałów do prowadzenia profilaktyki
- ksiąŜki (w tym dla Gminnej Biblioteki
w SkarŜysku Kościelnym).
- ulotki, broszury, nagrody dla dzieci.
C. Działalność profilaktyczna w Klubie Integracji Społecznej.

III. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych słuŜącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
1. Wspieranie działalności, instytucji, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (w tym Izby Wytrzeźwień w Kielcach).

2. Wspieranie działań zmierzających do ograniczenia i zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej,
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a w szczególności przestępstw związanych z
naduŜywaniem alkoholu.
3. Współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu udzielania pomocy
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materialnej, prawnej oraz pomocy z zakresu
pracy socjalnej dla rodzin z problemem alkoholowym.

IV. Kontrola i przestrzeganie zasad obrotem napojami alkoholowymi.
1. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.
2. Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie

dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zasad sprzedaŜy alkoholu osobom
poniŜej 18 roku Ŝycia w środowiskach szczególnie zagroŜonych

V. Zadania związane z pracą Gminnej komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii, oraz zasady wynagradzania członków Komisji.
1. Koszty delegacji
Załącznik Nr 2
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UCHWAŁA NR XXXVIII/209/09
RADY GMINY W SKARśYSKU KOŚCIELNYM
z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian do Uchwały Nr XXV/124/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku dot. uchwalenia Programu
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami)
oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października
1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. z 2007r. Dz. U.
Nr 70, poz. 473 ze zmianami) i art. 10 ust. 2
ustawy z dnia 19 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami) Rady Gminy uchwala, co następuje:

Kościelnym z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie
zmian do Uchwały Nr XXV/124/08 z dnia
18 grudnia 2009 roku dot. uchwalenia Programu
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok
2009 otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 1. Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXV/124/08 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
na terenie gminy na rok 2009 zmieniony Uchwałą Nr XXXIV/173/09 Rady Gminy w SkarŜysku

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Paweł Wiatr
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/209/09
Rady Gminy w SkarŜysku Kościelnym
z dnia 3 grudnia 2009r.
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UCHWAŁA NR NR XXXIII/155/09
RADY GMINY W SOLCU ZDROJU
z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Solec-Zdrój
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art. 18
ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, 2003r. Nr 80, poz.
717; Nr 162, poz. 1568; 2004 r. Nr 102, poz. 1055;
Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172. poz. 1441; 2006 r.
Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; 2007 r.
Nr 48, poz. 327; Nr 138,poz. 974; Nr 173, poz.
1218; 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz.
1458; 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r.
Nr 236 poz. 2008; zm. 2006r. Nr 144, poz. 1042;
2008 r. Nr 223, poz. 1464; 2009r. Nr 18, poz. 97;
Nr 79, poz. 666; Nr 92, poz. 753) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia
2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu
określenia wymagań, jakie powinien spełnić
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5 poz. 33) Rada
Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
powinien spełniać następujące wymagania
1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,
2) posiadać specjalistyczne środki transportu,
przystosowane do bezpyłowego odbierania
oraz transportu odpadów komunalnych:
a) spełniające wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z
2005r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.),
b) trwale oznakowane adresem i nazwą firmy,
c) wyposaŜone w narzędzia umoŜliwiające
posprzątanie terenu po opróŜnieniu pojemników,
d) zabezpieczone przed niekontrolowanym
wydostaniem się na zewnątrz pojazdu
transportowanych odpadów komunalnych, wycieków i innych,

3) posiadać instalację umoŜliwiającą odbieranie
odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale Rady Gminy Nr XXX/165/06 z dnia 30.03.2006r. w
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Solec Zdrój,
4) posiadać środki transportu przystosowane
do odbioru odpadów zebranych selektywnie,
opisane w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO),
5) posiadać środki techniczne umoŜliwiające
zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zgodnie z zapisami GPGO
6) posiadać moŜliwości selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umoŜliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i
recyklingu wynikające z GPGO takŜe w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym.
7) posiadać środki techniczne umoŜliwiające
prowadzenie ewidencji zbieranych odpadów
oraz przekazywanie organowi gminy, drogą
elektroniczną lub w wersji papierowej, danych wymaganych przepisami, a w szczególności:
a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i
rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru
gminy w terminie do końca pierwszego
kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,
b) sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów
komunalnych,
c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na
składowisku odpadów,
d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na
składowisku odpadów i sposoby ich zagospodarowania,
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e) wykazu umów zawartych z właścicielami
nieruchomości na odbieranie odpadów
komunalnych,
f) wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł
umowy na odbieranie odpadów komunalnych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły w terminie do 15 dnia po upływie
kaŜdego miesiąca,
g) rocznego sprawozdania w zakresie ilości
zebranych i przekazanych do recyklingu i
odzysku odpadów opakowaniowych w
terminie do 25 stycznia roku następującego po roku objętym sprawozdaniem,
h) na wezwanie - kopii kart ewidencji odpadów oraz kart przekazywania odpadów,
prowadzonych zgodnie z wzorem określonym w załącznikach do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 14 lutego
2006r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213),
8) posiadać aktualną umowę na składowanie
odpadów na składowisku określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Solec Zdrój lub wynikające z
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
do których odpady mają być przekazywane.
2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa pkt. 2 są
w szczególności:
1) tytuł prawny do nieruchomości, na której
znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,
2) tytuł prawny do dysponowania pojazdami, o
których mowa w § 1 pkt 1 ppkt 2, wraz z ich
opisem technicznym.
§ 2.1. Przedsiębiorca, o którym mowa w
§ 1 obowiązany jest, uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, gminnego planu gospodarki odpadami oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Solec-Zdrój, do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez:
1) przekazywanie odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Solec-Zdrój na składowisko, o którym mowa w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku” lub wojewódzkim planie
gospodarki odpadami,
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2) przekazywanie zebranych selektywnie odpadów do zakładu posiadającego stosowne zezwolenie,
3) prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w sposób zapewniający osiągnięcie
poziomów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych zgodnie z PGO dla EZGOK
w Rzędowie, którego Gmina jest członkiem w
zakresie dotyczącym Gminy Solec Zdrój.
4) prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi gwarantujące ograniczenie ilości
odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych
na składowisko zgodnie z załoŜeniami GPGO.
§ 3. Przedsiębiorca przed przekazaniem
odebranych odpadów komunalnych do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania o którym mowa
w § 1 pkt. 1 ppkt. 8 zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach moŜe prowadzić sortowanie lub kompostowanie tych odpadów w instalacjach, do których posiada tytuł prawny.
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w
postaci bazy transportowej, wraz z odpowiednimi miejscami postojowymi umoŜliwiającymi wykonanie zabiegów sanitarnoporządkowych,
2) posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne) umoŜliwiający opróŜnienie zbiornika bezodpływowego uwzględniający specyfikę ukształtowania terenu, zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
ministra infrastruktury z dnia 12 listopada
2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów
asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.
1617),
3) posiadać środki techniczne umoŜliwiające
prowadzenie ewidencji ilości opróŜniania
zbiorników bezodpływowych oraz przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną
lub w wersji papierowej, danych wymaganych przepisami, a w szczególności:
a) lości i rodzaju odebranych nieczystości
ciekłych z obszaru gminy w terminie do
końca pierwszego kwartału za poprzedni
rok kalendarzowy
b) wykazu umów zawartych z właścicielami
nieruchomości na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych,
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c) rocznego sprawozdania w zakresie ilości
zebranych i przekazanych do stacji zlewnej nieczystości ciekłych w terminie do 25
stycznia roku następującego po roku objętym sprawozdaniem.
d) wykazu właścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i
transport nieczystości ciekłych oraz wykazu właścicieli nieruchomości z którymi
w poprzednim miesiącu umowy uległy
rozwiązaniu lub wygasły, w terminie do
15 dnia po upływie kaŜdego miesiąca
4) posiadać aktualną umowę, bądź być właścicielem stacji zlewnej, do której odprowadzane będą nieczystości płynne.

Poz. 391,392

2. 2.Przedsiębiorca jest zobowiązany do
prowadzenia ewidencji odpadów według rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006 r.
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r.
Nr 30 poz. 213)
3. Przedsiębiorca jest zobowiązany do
przekazywania marszałkowi Woj. Świętokrzyskiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach
i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania
nimi według rozporządzenia Ministra Środowiska z 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy słuŜących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień
danych (Dz. U. z 2007r. Nr 101 poz. 686)

§ 5.1. Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych od
właścicieli nieruchomości moŜe być prowadzone
wyłącznie na podstawie umowy oraz warunków
w niej określonych.

§ 7.1. Wydane zezwolenie moŜe być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w niniejszej uchwale zgodnie z art. 9
ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodu korzystania z jego usług zawierającego datę odebrania, ilość, rodzaj odpadów
oraz wysokość opłaty za świadczoną usługę.

2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia
nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i
ochrony środowiska określonych w zezwoleniu.

§ 6.1. Przedsiębiorca ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Solec Zdrój zgodnie
z zapisami uchwały Nr XXX/165/06 Rady Gminy
Solec-Zdrój z dnia 30.03.2006. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec Zdrój, przy zachowaniu warunków nie powodujących zagroŜenia Ŝycia i zdrowia mieszkańców oraz przy zachowaniu warunków sanitarno-higienicznych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty
publikacji.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zenobiusz Kowalczyk
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UCHWAŁA NR NR XXXIII/157/09
RADY GMINY W SOLCU ZDROJU
z dnia 28 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust., 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, zm.: 2002 r. Nr 23 poz. 220.
Nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984; Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; 2004 r. Nr 102, poz. 1055;
Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441,

Nr 175, poz. 1457; 2006r. Nr 17 poz. 128; Nr 181
poz. 1337; 2007r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974;
Nr 173 poz. 1218; 2008 r. Nr 180, poz. 1111;
Nr 223, poz. 1458; 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r.
Nr 121 poz. 844 zm. Nr 220 poz. 1601; Nr 225
poz. 1635; Nr 245 poz. 1775; Nr 249 poz. 1828;
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Nr 251 poz. 1847; 2008 r. Nr 93 poz. 585; Nr 116
poz. 730; Nr 223, poz. 1463; 2009 r. Nr 56, poz.
458) w związku z pkt 3 obwieszczenia Ministra
Finansów z 3 sierpnia 2009 r. roku w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i
opłat lokalnych w 2010 r. (MP Nr 52, poz. 742)
oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących w
2010 roku (MP Nr 67, poz. 872) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:

Poz. 392,393

1. W §1 w punkcie 6 sformułowanie „wymienione w pkt 1” zastępuje się sformułowaniem „wymienione w pkt 5”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty publikacji.

§ 1. W uchwale Nr XXXII/148/09 Rady
Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 listopada 2009 roku
wprowadza się następujące zmiany:

Przewodniczący Rady Gminy:
Zenobiusz Kowalczyk
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UCHWAŁA NR NR XXXIII/158/2009
RADY GMINY W SOLCU ZDROJU
z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie dokonania zmian budŜetu Gminy 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 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz Art. 165, ust. 1 i 3,
Art. 184, ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych /Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Solec Zdrój uchwala co następuje:
§ 1. W budŜecie Gminy dokonuje sie zmian
w postaci:
1. Zmniejszenia planowanych dochodów budŜetu o kwotę 3.355.358,67 złotych zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejszenia planowanych wydatków budŜetu o kwotę 4.907.023,52 złotych zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwala się nadwyŜkę budŜetu w wysokości 171.803,37 złotych
§ 3. Zmniejsza się plan przychodów budŜetu na 2009 rok o kwotę 1.551.664,85 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Brak treści
1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych roku budŜetowego o
kwotę 12.316 złotych.
2. Wydatki inwestycyjne roku budŜetowego
opiewają na kwotę 1.009.394,51 złotych i

otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Brak treści
1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 11.290.863,25 złotych, z tego w
2009 roku o kwotę 4.919.339,52 złotych
2. Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne
opiewają
na
kwotę
62.302.163,68 złotych, z tego w 2009 roku
1.073.842,37 złotych i otrzymują brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej
uchwały.
§ 6. Brak treści
1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych
wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych
niepodlegajacych zwrotowi do realizacji na
2009 rok o kwotę 11.278.863,25 złotych.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych
niepodlegajacych zwrotowi opiewają na
kwotę 62.405.995,57 złotych, z tego do realizacji w 2009 roku 837.788,20 złotych, z tego:
a) wydatki bieŜące 220.035,83 złotych,
b) wydatki majątkowe 617.752,37 złotych,
zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a i 5b do niniejszej uchwały.
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§ 7. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów zakładów budŜetowych o kwotę 1.250 złotych zgodnie z załącznikiem nr 6 do
niniejszej uchwały
§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Solec-Zdrój.

Poz. 393

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zenobiusz Kowalczyk
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Poz. 393
Załącznik nr 1
do Uchwały nr Nr XXXIII/158/2009
Rady Gminy w Solcu Zdroju
z dnia 28 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr Nr XXXIII/158/2009
Rady Gminy w Solcu Zdroju
z dnia 28 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr Nr XXXIII/158/2009
Rady Gminy w Solcu Zdroju
z dnia 28 grudnia 2009 r.

Planowane przychody budŜetu Gminy na 2009 rok
Paragraf
903

955
957
994

Treść
Przychody z zaciągniętych poŜyczek na
finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzacych z budŜetu Unii Europejskiej
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
NadwyŜki z lat ubiegłych
Przelewy z rachunków lokat

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

1 195 960,00

- 1 010 000,00

185 960,00

0,00

0,00

0,00

210 211,07

- 185 269,23

24 941,84

356 395,62
1 300 000,00

- 356 395,62
0,00

0,00
1 300 000,00

Razem: 3062566,6900 Razem: -1551664,8500

Razem: 1510901,8400
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr Nr XXXIII/158/2009
Rady Gminy w Solcu Zdroju
z dnia 28 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 4a
do Uchwały nr Nr XXXIII/158/2009
Rady Gminy w Solcu Zdroju
z dnia 28 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr Nr XXXIII/158/2009
Rady Gminy w Solcu Zdroju
z dnia 28 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 5a
do Uchwały nr Nr XXXIII/158/2009
Rady Gminy w Solcu Zdroju
z dnia 28 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 5b
do Uchwały nr Nr XXXIII/158/2009
Rady Gminy w Solcu Zdroju
z dnia 28 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr Nr XXXIII/158/2009
Rady Gminy w Solcu Zdroju
z dnia 28 grudnia 2009 r.
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ZARZĄDZENIE NR 5/2010
STAROSTY BUSKIEGO
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówkach
Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w roku 2010
Na podstawie art. 6 pkt. 15 oraz art. 86
ust. 7 ust 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o
pomocy społecznej /Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz.
728 z późn. zm.
1.
2.
3.

§ 1. Na wniosek Dyrektorów Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych ustalam miesięczny koszt utrzymania wychowanka w niŜej wymienionych placówkach w następujący sposób:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w WINIARACH
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w PACANOWIE
Rodzinny Dom Dziecka w JANINIE

Kwota 2949,74 zł
Kwota 2719,43 zł
Kwota 1982,92 zł

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu,
w którym zostało opublikowane.
Starosta:
Jerzy Kolarz
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ZARZĄDZENIE NR 6/2010
STAROSTY BUSKIEGO
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na
terenie powiatu buskiego w roku 2010
Na podstawie art. 6 pkt. 15 oraz art. 60
ust. 2 pkt. 2, ust 3-5 ustawy z dnia 12 marca 2004
roku o pomocy społecznej /Dz. U. z 2008r. Nr 115
poz. 728 z późn. zm./ zarządza się co następuje:
1.
2.
3.
4.

Dom Pomocy Społecznej w ZBOROWIE
Dom Pomocy Społecznej w GNOJNIE
Dom Pomocy Społecznej w SŁUPI
Dom Pomocy Społecznej w RATAJACH SŁUPSKICH

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. Na wniosek Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej ustalam miesięczny koszt
utrzymania mieszkańca w niŜej wymienionych
domach w następujący sposób:
Kwota 2568,56 zł
Kwota 2315,90 zł
Kwota 2164,36 zł
Kwota 2355,95 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu,
w którym zostało opublikowane.
Starosta:
Jerzy Kolarz
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ZARZĄDZENIE NR 2/2010
STAROSTY JĘDRZEJOWSKIEGO
z dnia 2 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu jędrzejowskiego w 2010 r.
Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362), art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późn.
zm.) zarządza się, co następuje

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się:
Dyrektorowi Domu Dziecka im. Ireny MroŜewskiej w Nagłowicach, Dyrektorowi Rodzinnego
Domu Dziecka w Małogoszczu, Dyrektorowi Rodzinnego Domu Dziecka w Miąsowej oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Jędrzejowie.

§ 1. Ustala się w 2010 r. średni miesięczny
koszt utrzymania dziecka w niŜej wymienionych
placówkach opiekuńczo-wychowawczych na
terenie powiatu jędrzejowskiego:
- w Domu Dziecka w Nagłowicach - w kwocie
3.700,- zł.
- w Rodzinnym Domu Dziecka w Małogoszczu
- w kwocie 2.019,- zł.
- w Rodzinnym Domu dziecka w Miąsowej - w
kwocie 1.776,- zł.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Starosta Jędrzejowski:
mgr inŜ. Edmund Kaczmarek
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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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