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UCHWAŁA NR X/67/11
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.
Na podstawie art.12 pkt 5, art.55 ust.1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z 2002 r. Nr. 23 poz.220 Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz.271, Nr 200 poz.1688,
Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 162 poz. 1568;
z 2004 Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173
poz.1218; z 2008r. Nr 180. poz. 1111, Nr 223
poz.1458, z 2009r. Nr 92 poz.753, z 2010r. Nr 28
poz.142, 146, Nr 106 poz.675, Nr 40 poz.230), w
związku z art.211, art.212 ust.1 pkt 1 i 2, art.233
pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,
z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz.835, Nr 152
poz.1020, Nr 96 poz.620) Rada Powiatu uchwala
co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:
1. zwiększeniu dochodów o kwotę 65 713 zł,
z tytułu zwiększenia dochodów własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

1. zwiększeniu wydatków o kwotę 65 713 zł w
wyniku:
- zmian dochodów, o których mowa w §1,
- zaistniałych potrzeb Powiatu,
2. przeniesieniu planowanych kwot wydatków
między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi
zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych, zgodnie z załącznikiem
nr 3.
§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na
dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Jarosław Ratusznik
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Załącznik nr 1
do uchwały nr X/67/11
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 27 września 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr X/67/11
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 27 września 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr X/67/11
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 27 września 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr X/67/11
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 27 września 2011 r.
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UCHWAŁA NR X/68/11
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675), art. 10 ust. 1-3 w związku z
art. 6a ust. 2 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,
Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5,
poz. 13) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

ny Krasocin oraz opinii Zarządów Powiatów:
Częstochowskiego ziemskiego, Jędrzejowskiego,
Kieleckiego ziemskiego, Koneckiego, Radomszczańskiego, Zawierciańskiego pozbawia się kategorii drogi powiatowej i wyłącza z użytkowania drogę powiatową Nr 0268T Biadaszek – Sułków na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0401T Radoszyce – Słupia – Budzisław –
Oleszno – Włoszczowa do miejscowości Sułków
zgodnie z planem sytuacyjnym przebiegu drogi
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1. W porozumieniu z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy Włoszczowa i Wójta Gmi-

Przewodniczący Rady Powiatu:
Jarosław Ratusznik

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z upływem
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2012 roku.
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Załącznik do uchwały nr X/68/11
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 27 września 2011 r.

2901

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 251

– 24278 –

Poz. 2902,2903

2902
2902

UCHWAŁA NR XI/89/11
RADY MIEJSKIEJ W JĈDRZEJOWIE
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Jĉdrzejów miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40
ust 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142.
poz.1591 z późn. zm./ oraz art.12 ust. 2 ustawy
z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /
Dz.U. z 2007r Nr 70,poz. 473 z późn. zm./ Rada
Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do wejścia do obiektu chronionego.
§ 3. Użyte w § 2 określenia oznaczają:
1) „najkrótsza droga dojścia” - droga szlakiem
komunikacyjnym pieszych uwzględniająca
przepisy o ruchu drogowym gwarantujące
bezpieczeństwo publiczne
2) „wejście do obiektu chronionego” - drzwi
wejściowe do obiektu, bądź w przypadku gdy
obiekt usytuowany jest na terenie ogrodzonym wejście na teren nieruchomości

§ 1. Określa się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych:
1. 1.Miejsce sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych, zawierających powyżej 4,5%
do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu
nie może być zlokalizowane w odległości
mniejszej niż 100 metrów od następujących
obiektów: szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, obiektów kultu religijnego, dworców kolejowych i
autobusowych
2. 2.Dla miejsca sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych, zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa ustala się odległość od obiektów
określonych w ust.1 na 50 metrów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/300/05
Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 kwietnia
2005r w sprawie zasad usytuowania na terenie
gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie:
mgr Paweł Błaszkiewicz

§ 2. Odległości określone w §1 mierzone
będą najkrótszą drogą dojścia od wejścia do
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UCHWAŁA NR XI/90/11
RADY MIEJSKIEJ W JĈDRZEJOWIE
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów
gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Jĉdrzejów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40
ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. XII § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r-Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 24 poz.142
z późn. zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala, co następuje:
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§ 1. Placówki handlu detalicznego, zakłady
gastronomiczne i zakłady usługowe dla ludności
mogą być otwierane i zamykane we wszystkie
dni tygodnia w przedziale czasowym pomiędzy
godziną 00.00 a 24.00.
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detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności, zmieniona
Uchwałą Nr XLIV/285/94 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 kwietnia 1994 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/93 Rady
Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 2 czerwca 1993r
w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz
zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych
dla ludności.

§ 2. W dopuszczonych w §1 dniach i godzinach otwierania i zamykania placówek, czas
pracy swojej placówki określa przedsiębiorca.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

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

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXXVI/225/93
Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 2 czerwca
1993 roku w sprawie ustalenia dni i godzin
otwierania oraz zamykania placówek handlu

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie:
mgr Paweł Błaszkiewicz
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UCHWAŁA NR XI/95/11
RADY MIEJSKIEJ W JĈDRZEJOWIE
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminĉ Jĉdrzejów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez Przedszkola
prowadzone przez Gminę Jędrzejów w zakresie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w załączniku Nr 1 do
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2.1. Ustala się odpłatność rodziców
(opiekunów prawnych) za ponadwymiarowy
charakter opieki w przedszkolu przekraczający
realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego obejmujący koszty następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz
dydaktycznych:
1) zajęcia rozwijające plastyczne, muzyczne,
taneczne i teatralne uzdolnienia.

2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne u dzieci.
3) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające
rozwój umysłowy i ruchowy dziecka.
4) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem.
5) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w
przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, przeglądach, imprezach artystycznych i okolicznościowych.
6) zajęcia dodatkowe organizowane na prośbę
rodziców (opiekunów prawnych).
2. Opłata za jedną godzinę zegarową korzystania dziecka ze świadczeń , o których mowa
w ust. 1 wynosi 1,20 zł. (słownie: jeden złotych
20/100).
3. Opłata nie obejmuje kosztów opłat za
korzystanie z posiłków, które ustala dyrektor
przedszkola wg przypisanych mu ustawowo
kompetencji.
§ 3.1. Podstawa programowa realizowana
jest w godzinach od 8:00 - 13:00.
2. Przedszkola świadczą usługi w godzinach od 6:30 do 16:00 w dniach roboczych od
poniedziałku do piątku.
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§ 4. Szczegółowy zakres realizowanych
świadczeń przez przedszkola prowadzone przez
Gminę Jędrzejów oraz odpłatności, o których
mowa w § 2, określa umowa cywilnoprawna
zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a
rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.
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§ 7.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie
oraz w przedszkolach i szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLIII/325/09
Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 kwietnia
2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Gminę Jędrzejów.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie:
Paweł Błaszkiewicz
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UCHWAŁA NR XII/74/11
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność
Gminy Gnojno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i pkt 15,
art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 34 ust. 6,
art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.)
Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje:

2) których najemcy zalegają z zapłatą czynszu
lub nie dokonali z wynajmującym rozliczeń
wzajemnych zobowiązań z tytułu najmu nieruchomości.

§ 1.1. Przeznacza się do zbycia w formie
bezprzetargowej lokale mieszkalne w budynkach
stanowiących własność Gminy Gnojno na rzecz
najemców tych lokali.

2. Koszty związane z wyceną lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży ponosi
wnioskujący.

2. Pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych przyznaje się osobom fizycznym, będącym ich najemcami, a najem został nawiązany
na czas nieoznaczony.
3. Lokale mieszkalne będące częścią budynków stanowiących własność Gminy Gnojno
sprzedawane będą wraz z udziałem w prawie
własności gruntu oraz części wspólnych budynku, a także wraz z pomieszczeniem przynależnym
do lokalu, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali
(t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.).
4. Wyklucza się ze sprzedaży lokale mieszkalne:
1) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki;

§ 2.1. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego
podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia
umowy przenoszącej prawo własności.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 wlicza
się do ceny nieruchomości.
§ 3. Jeżeli wnioskodawca zrezygnuje z nabycia lokalu mieszkalnego, zobowiązany jest do
pokrycia poniesionych przez Gminę Gnojno kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Terlecki
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UCHWAŁA NR XII/75/11
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 236 ze zm.)
Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) gminie – rozumie się przez to Gminę Gnojno;
2) wójcie gminy – rozumie się przez to Wójta
Gminy Gnojno;
3) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej – rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej, a w szczególności: boiska, sale gimnastyczne, pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem,
świetlice wiejskie – będące własnością Gminy, wykorzystywane do organizowania imprez lub na inną pozastatutową działalność,
zwane w dalszej części uchwały obiektami i
urządzeniami;
4) organizatorze – rozumie się przez to osobę
prawną, fizyczną lub jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, która
na mocy umowy dzierżawy, najmu, użyczenia lub jednorazowej zgody wyrażonej przez
administratora obiektu korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń;
5) administratorze obiektu – rozumie się przez
to jednostkę organizacyjną gminy lub inny
podmiot, któremu Gmina powierzyła zarządzanie i utrzymanie obiektów i urządzeń;
6) pozastatutowym korzystaniu z obiektów i
urządzeń – rozumie się przez to korzystanie z
obiektów i urządzeń wykraczające poza zadania określone w statutach gminnych jednostek organizacyjnych;
7) imprezie – rozumie się przez to planowane
zajęcie obiektu lub urządzenia przez organizatora na podstawie umowy, którego celem
jest w szczególności odbycie się spotkania,
przedstawienia, koncertu, kursu, pokazu, zawodów lub zajęć sportowych z udziałem publiczności odpłatnym lub nieodpłatnym;

8) użytkowniku – rozumie się przez to osoby
korzystające z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w sposób określony niniejszą uchwałą.
§ 2. Obiekty udostępniane są użytkownikom na podstawie:
1) umów na korzystanie z obiektów w określonym w nich zakresie;
2) biletów lub karnetów wstępu.
§ 3.1. Obiekty i urządzenia udostępniane są:
1) mieszkańcom Gminy i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i
niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające
charakter użyteczności publicznej, a także innym podmiotom wspomagającym realizację
zadań własnych gminy-po uzgodnieniu z
administratorem obiektu;
2) innym osobom prawnym lub fizycznym, jednostkom nie posiadających osobowości
prawnej w tym prowadzącym działalność
gospodarczą, pod warunkiem, że wykorzystanie obiektów i urządzeń nie spowoduje
trwałego zniszczenia lub uszkodzenia mienia.
2. Skorzystanie z ulg i zwolnień z opłat
przewidzianych w uchwale jest możliwe po okazaniu udostępniającemu obiekt lub urządzenie
odpowiednich dokumentów.
3. Użytkownicy obiektów i urządzeń zobligowani są do zachowania należytego porządku,
przestrzegania przepisów bhp i regulaminów
określających szczegółowo zasady użytkowania
ww. urządzeń lub obiektów.
§ 4. Korzystanie z obiektów i urządzeń – o
ile niniejsza uchwała nie stanowi inaczej – jest
odpłatne, a środki finansowe stanowią dochód
budżetu gminy i będą przeznaczane na utrzymanie i rozwój obiektów i urządzeń.
§ 5. Z opłat zwalnia się:
1) dzieci i uczniów oddziałów przedszkolnych,
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę;
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2) organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągania zysku, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub realizujące
programy profilaktyczne;
3) organizatorów imprez zleconych przez gminę
lub odbywających się pod patronatem Wójta
Gminy;
4) organizatorów imprez charytatywnych lub
patriotycznych uzgodnionych z Wójtem
Gminy;
5) organizatorów realizujących zadania w ramach umów o partnerstwie i współpracy zawartych z gminą;
6) drużyny harcerskie działające na terenie
gminy, prowadzące zajęcia statutowe;
7) organizacje osób niepełnosprawnych;
8) członków ochotniczych straży pożarnych
działających w gminie.

Poz. 2906,2907

indywidualny wniosek w szczególnie uzasadnionych przypadkach (uzasadnionych względami
ekonomicznymi lub społecznymi) oraz w sytuacjach mających istotne znaczenie dla promocji
Gminy.
§ 9.1. Za bezpieczeństwo i porządek odpowiada organizator imprezy, do którego obowiązków w szczególności należy:
1) Respektowanie
postanowień
niniejszej
uchwały oraz zapewnienie ładu i porządku
przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej
trwania oraz po zakończeniu imprezy;
2) Niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub
zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenia niszczenia mienia.
2. Osoby pełnoletnie indywidualnie korzystające z obiektów i urządzeń sportowych ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we
własnym zakresie.

§ 6.1. Wysokość opłat za korzystanie z
obiektów i urządzeń ustala w drodze zarządzania
Wójt Gminy, z zastrzeżeniem ustępu 2.

3. Młodzież niepełnoletnia i dzieci korzystające z obiektów i urządzeń sportowych w
grupach zorganizowanych uczestniczą w zajęciach pod opieką trenera lub innej uprawnionej
osoby pełnoletniej, które to osoby ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników
zajęć.

2. Kalkulacja, będąca podstawą ustalenia
wnioskowanej wysokości opłat dla podmiotów,
nie wymienionych w § 5 powinna uwzględniać
bieżące koszty utrzymania danego obiektu.
§ 7. Opłaty za korzystanie z obiektów i
urządzeń w wysokości 50% obowiązującej stawki
uiszczają:
1) uczniowie szkół i placówek oświatowych, dla
których Gmina nie jest organem prowadzącym oraz studenci niepracujący;
2) kluby sportowe spoza terenu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Wójt może zwolnić lub udzielić ulgi na
zajęcia lub imprezy na obiektach albo urządzeniach sportowych lub uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach sportowo- rekreacyjnych na

Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Terlecki
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2907
2907

UCHWAŁA NR XII/78/11
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno,
udostĉpnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz

art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz.U. z 2011 r. nr 5, poz. 13) Rada Gminy Gnojno postanawia:
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§ 1.1. Udostępnić operatorom publicznym
transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom
upoważnionym do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie przewozu osób możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Gnojno na warunkach i zasadach
określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

Poz. 2907

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Gnojno, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Terlecki
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/78/11
Rady Gminy Gnojno
z dnia 30 września 2011 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM
LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA GNOJNO
§ 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW:
1. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem jest Gmina Gnojno, następuje
na podstawie umowy zawartej pomiędzy
operatorem lub przewoźnikiem, a Gminą
Gnojno zwaną dalej Gminą.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana
jest na wniosek operatora lub przewoźnika
składany do Gminy wraz z załącznikami zawierającymi niezbędne informacje do naliczenia opłaty za korzystanie z przystanków.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:
a) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie przystanków stanowiących załącznik nr 2 do uchwały,
b) wykaz pojazdów, którymi przewoźnik
lub operator zamierza wykonać przewozy z podaniem ich numerów rejestracyjnych,
c) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,
d) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
e) kserokopię zaświadczenia o nadaniu
numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
f) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu
osób,
g) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną
i przystankami na terenie gminy Gnojno.
§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW:
1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gnojno, jest odpłatne.
Stawka opłaty za korzystanie z przystanków
jest ustalana przez Radę Gminy Gnojno w
drodze uchwały.
2. Opłata za korzystanie jest naliczana i pobierana przez Gminę w cyklach kwartalnych.
3. Przewoźnicy korzystający z przystanków
mają prawo zatrzymywać na nich swoje po-

4.

1.

2.

jazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się
zatrzymywania pojazdów na przystankach w
innym celu, w szczególności oczekiwania na
pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy.
Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do:
a) zatrzymywania pojazdów na początku
zatoki przystankowej, a w przypadku jej
braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować
przystanku dla innych użytkowników,
b) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika
celem umożliwienia wsiadania osobom
starszym i niepełnosprawnym.
§ 3. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU:
Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w
przypadku, gdy:
a) uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez
m. in. blokowanie wjazdu do zatoki,
b) z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano
umowę z powodów opisanych w § 3
ust. 2 niniejszego Regulaminu.
Umowa za korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana
w przypadku stwierdzenia:
a) nieprzestrzegania przez przewoźnika
rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez
innych przewoźników,
b) niepłacenia należności za korzystanie z
przystanków przez dwa kolejne okresy
płatnicze,
c) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień
do prowadzenia działalności w zakresie
przewozu osób,
d) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego poprzez m. in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,
e) niepowiadomienia administratora o
zmianie rozkładu jazdy bądź wykazu pojazdów,
f) naruszenia postanowień niniejszego
Regulaminu.
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Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego
powiadomienia Gminy z jednomiesięcznym
wyprzedzeniem o planowanych zmianach,
które mają wpływ na informacje zawarte w
dokumentach załączonych do wniosku o
którym mowa w § 1 ust. 3 lub zaprzestania
działalności przewozowej.

4.
5.

Poz. 2907,2908

Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do
zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie i na swój koszt.
Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia
innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.
Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/78/11
Rady Gminy Gnojno
z dnia 30 września 2011 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM
JEST GMINA GNOJNO
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

Nazwa miejscowości
Balice

Bugaj
Falki
Glinka
Gnojno

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gorzakiew
Grabki Małe
Janowice Poduszowskie
Janowice Raczyckie
Jarząbki
Kostera
Maciejowice
Płośnia
Poręba
Raczyce

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ruda
Rzeszutki
Skadla
Wola Bokrzycka
Wólka Zofiowska
Wólka Bosowska
Zagrody
Zawada

Nazwa przystanku
Balice - Przyborów
Balice - centrum
Balice w str. Palonek
Balice w str. Zawady
Balice - Jadwisin
Bugaj
Falki
Glinka
Gnojno - Pożogi
Gnojno - centrum
Gnojno w str. Glinki
Gorzakiew
Grabki Małe
Janowice Pod.
Janowice Racz.
Jarząbki
Kostera
Maciejowice
Płośnia
Poręba
Raczyce
Raczyce - dół
Ruda
Rzeszutki
Skadla
Wola Bokrzycka
Wola Zofiowska
Wólka Bosowska
Zagrody
Zawada

Opis
obustronny
obustronny
obustronny
jednostronny
obustronny
obustronny
obustronny
obustronny
obustronny
obustronny
obustronny
obustronny
obustronny
obustronny
obustronny
obustronny
obustronny
obustronny
obustronny
obustronny
obustronny
obustronny
obustronny
obustronny
obustronny
obustronny
obustronny
obustronny
obustronny
obustronny

Udostĉpnienie
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy
operator/przewoźnicy

2907
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UCHWAŁA NR XII/79/11
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 16

ust. 4 - 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r.
nr 5, poz. 13) Rada Gminy Gnojno uchwala, co
następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 251

– 24286 –

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Gnojno,
w wysokości 0,05 złotych za jedno zatrzymanie
środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

Poz. 2908,2909

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Terlecki

2908
2909

2909
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UCHWAŁA NR RG - XII / 90 / 11
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr RG –XXX/181/02 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 sierpnia 2002 r.
w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowinach
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym"
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. 60 ust. 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku „o systemie oświaty" (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze
zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku „w
sprawie ramowych statutów placówek publicznych" (Dz. U. Nr 52, poz. 466 ze zmianami) Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.1. W Uchwale Rady Gminy SitkówkaNowiny Nr RG –XXX/181/02 z dnia 26 sierpnia
2002 r. wprowadza się następujące zmiany:
- dotychczasowa teść § 1 uchwały otrzymuje
oznaczenie pkt. 1, po czym dodaje się pkt. 2 o
treści:

„2. Schronisko o którym mowa w pkt. 1 nosi
nazwę „Szkolne Schronisko Młodzieżowe „VENTUS” w Nowinach."
2. Uchwala się Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „VENTUS” w Nowinach, w
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Sebastian Nowaczkiewicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 251

– 24287 –

Poz. 2909

Załącznik do uchwały nr RG - XII / 90 / 11
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 września 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 251
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Poz. 2909

Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
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Poz. 2909,2910

Przewodniczący Rady Gminy:
Sebastian Nowaczkiewicz
2910

2910
2911

UCHWAŁA NR RG - XII / 91 / 11
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr RG- IV/25/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania wysokości stypendiów sportowych, oraz określenia
wysokości nagród i wyróżnień za osiągniĉcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
„o samorządzie gminnym” (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z
art. 31, art. 35 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 roku „o sporcie” (Dz. U. z 2010 r.
Nr 127, poz. 857) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr RG- IV/25/11 z dnia
26 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1. w załączniku Nr 1 do uchwały Nr RG –
IV/25/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:
2911

2.

w § 2 ust. 1 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz: „miesięcznie”.
Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie i pozostają w mocy.

§ 2. Wykonania uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka- Nowiny.
§ 3. Uchwała w chodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 marca
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Sebastian Nowaczkiewicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 251

– 24293 –

Poz. 2911

2911
2912

UCHWAŁA NR RG- XII / 92 / 11
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 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 późn. zm.)
oraz art. 211, art. 212 ust. 1-6 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr RG - V/33/11 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy SitkówkaNowiny na 2011 rok, wprowadza się następujące
zmiany:
1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę
2 628 890,51 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę
2 673 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia planowych dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się § 3 uchwały, który przyjmuje
brzmienie:
„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.399.898,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie
5.000.000,00 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy wynikającej z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w
kwocie 5.399.898,64 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości
12.899.898,64 zł, rozchody w wysokości
2.500.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5."
5. Zmienia się § 10 uchwały, który przyjmuje
brzmienie:
"§ 10 Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:
1) sfinansowania planowanego deficytu
budżetu w łącznej kwocie 5 000.000,00 zł.
w tym:

a)

6.

7.

8.

z tytułu kredytów - w kwocie
5 000.000,00 zł,
w tym kredyty:
- zaciągane w związku z umową
zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w
kwocie - 0 zł,
- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej - w
kwocie - 0 zł.
b) z tytułu pożyczek - w kwocie 0 zł;
2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i
kredytów w łącznej kwocie 2 500 000,00 zł,
w tym:
a) z tytułu kredytów - w kwocie
2 500 000,00 zł,
b) z tytułu pożyczek - w kwocie 0 zł;”
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia
majątkowe do poniesienia w 2011 roku,
otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Sebastian Nowaczkiewicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 251

– 24294 –

Poz. 2911

Załącznik nr 1
do uchwały nr RG- XII / 92 / 11
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 września 2011 r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 251
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Poz. 2911

Załącznik nr 2
do uchwały nr RG- XII / 92 / 11
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 września 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr RG- XII / 92 / 11
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 września 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr RG- XII / 92 / 11
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 września 2011 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr RG- XII / 92 / 11
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 września 2011 r.

2912

– 24308 –

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta NBP O/O w Kielcach,
Nr 67 1010 1238 0853 4222 3100 0000 Dziennik w Internecie – http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ 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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