DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 sierpnia 2010 r.
TREŚĆ:
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Rady Gminy Herby nr XXXVI/661/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie
podziału Gminy Herby na okręgi wyborcze, określenie ich granic i numerów okręgów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz podziału
gminy na stałe obwody głosowania

11606

Rady Gminy Herby nr XXXVI/669/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie
określenia warunków udzielania boniﬁkaty od opłaty przy sprzedaży prawa
użytkowania wieczystego oraz wysokości stawki procentowej

11608

Rady Miejskiej w Jaworznie nr XLVI/630/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy osób obowiązanych do ubiegania się o ich wymianę
w związku ze zmianą nazwy ulicy

11608

Rady Miejskiej w Jaworznie nr XLVI/632/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Henryka Partyki

11609

Rady Miejskiej w Jaworznie nr XLVI/633/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Kolorowa

11611

Rady Miejskiej w Jaworznie nr XLVI/634/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Pogodna

11613

Rady Miejskiej w Jaworznie nr XLVI/635/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania rondu nazwy NSZZ Solidarność

11615

Rady Gminy Kroczyce nr 243/XXXVIII/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

11617

Rady Gminy Kroczyce nr 244/XXXVIII/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu

11619

Rady Gminy Kroczyce nr 248/XXXVIII/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie
podziału gminy Kroczyce na stałe obwody głosowania

11621

Rady Gminy Kroczyce nr 249/XXXVIII/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie podziału gminy Kroczyce na okręgi wyborcze

11622

Rady Miejskiej w Krzanowicach nr XL/339/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Krzanowice dla terenów rolniczych oznaczonych symbolami: od
A1R28 do A1R39, od B1R8 do B1R19, od C1R8 do C1R19, od D1R5 do D1R7,
od E1R10 do E1R14

11624

Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/595/10 z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności
pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności

11631

Rady Miasta w Myszkowie nr XLII/384/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie założenia Ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej
do Pracy w Myszkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 3
w Myszkowie, ul. Kościuszki 30

11632

Rady Gminy Ornontowice nr LV/475/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie
nadania nazwy ulicy w Gminie Ornontowice

11644
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Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/383/10 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie
uchylenia mocy obowiązującej uchwały Nr XIII/102/03 Rady Miejskiej
w Orzeszu z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie kaucji zabezpieczającej
pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
na czas nieoznaczony

11646

Rady Miasta i Gminy w Pilicy nr XLV/275/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia warunków udzielania boniﬁkat i wysokości stawek
procentowych przy zbywaniu nieruchomości Gminy Pilica

11646

Rady Miasta Poręba nr XLVII/316/10 z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie
do realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
oraz wydawania w tym zakresie decyzji administracyjnych

11647

Rady Miejskiej w Pszowie nr XXXIX/317/2010 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia dodatkowe udzielane w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Miasto Pszów

11647

Rady Miasta Radzionków nr LIV/452/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie
określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym
Miastu Radzionków oraz jego jednostkom podległym, do których nie
stosuje się przepisów – Ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej, w przypadkach w których ulga będzie stanowić pomoc
publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

11648

Rady Miasta Radzionków nr LIV/455/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie
zmiany nazwy ulicy

11655

Rady Gminy Rędziny nr XLIV/19/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie
sposobu sprawienia pogrzebu

11658

Rady Gminy Rudnik nr XXXIX/326/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie
zaliczenia drogi ul. Kozielska w Rudniku do kategorii dróg gminnych

11658

Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 832/LXII/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 61/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia
23 stycznia 2003 r. dotyczącej zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu
Miasta Sosnowca (z późniejszymi zmianami)

11661

Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 833/LXII/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 61/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Sosnowca (z późniejszymi zmianami)

11662

Rady Gminy Ślemień nr XLIV/286/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę
Ślemień Przedszkola Publicznego w Ślemieniu

11662

Rady Miejskiej w Woźnikach nr 422/XXXX/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

11663

Rady Miejskiej w Woźnikach nr 423/XXXX/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

11665

Rady Miejskiej w Woźnikach nr 424/XXXX/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym

11666
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Rady Gminy Wręczyca Wielka nr XXXVII/330/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

11667

Rady Gminy Wręczyca Wielka nr XXXVII/331/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

11669

Rady Miejskiej w Zabrzu nr LV/722/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXIII/217/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca
2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic
obwodów publicznych gimnazjów, których organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Zabrze

11670

Rady Miejskiej w Zabrzu nr LV/723/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXIII/216/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca
2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, których organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze

11671

Rady Miejskiej w Zabrzu nr LVI/729/10 z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku
w sprawie statutu miasta Zabrze

11671

Rady Miejskiej w Zabrzu nr LVI/737/10 z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XLIX/658/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 15 lutego
2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Zabrze lub jej jednostkom podległym, udzielania innych ulg w spłacie tych
należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania
organów lub osób do tego uprawnionych

11672

Rady Miejskiej w Zabrzu nr LVI/738/10 z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie
nadania nazwy ronda zlokalizowanego w Zabrzu na skrzyżowaniu alei Wojciecha Korfantego, ulicy Macieja Mielżyńskiego i ulicy Giordano Bruno

11673

WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO:
2508

2509

–

–

z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie ze skargi Sebastiana Zolicha na Uchwałę
Nr XXXIV/1055/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 września 2004 r.
w przedmiocie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
oraz udzielania boniﬁkaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

11673

z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę
Nr XXV/235/09 Rady Gminy Godów z dnia 16 lutego 2009 r. w przedmiocie
szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

11673

OBWIESZCZENIA:
2510

2511

–

–

Starosty Raciborskiego z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej

11674

Rady Gminy Przystajń z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXIII/12/98 Rady Gminy Przystajń z dnia 16
kwietnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury
w Przystajni w Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni

11674
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OGŁOSZENIE

2512

–

Starosty Żywieckiego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie projektu operatu
ewidencji gruntów i budynków

11676

2472
UCHWAŁA NR XXXVI/661/10
RADY GMINY HERBY
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie podziału Gminy Herby na okręgi wyborcze, określenie ich granic i numerów okręgów,
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz podziału gminy na stałe obwody głosowania
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. 30 ust 2
i art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547
ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Herby , Rada
Gminy Herby uchwala, co następuje:

w Herbach z dnia 28 czerwca 2002 r w sprawie ustalenia podziału gminy Herby na okręgi wyborcze ,
określenie ich granic, numerów i liczby mandatów
w danym okręgu.

§ 1. Podział gminy Herby na okręgi wyborcze ,
określenie ich granic i numerów , liczbę mandatów wybieranych w każdym okręgu oraz podziału
gminy na stałe obwody głosowania przedstawia
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy i opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy
§ 3.Traci moc uchwała XXXV/260/02 Rady Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

§ 6. Uchwała podlega niezwłocznie przekazaniu
Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie
Przewodnicząca Rady
mgr Aleksandra Ożarowska
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Załącznik
do Uchwały Nr XXXVI/661/10
Rady Gminy Herby
z dnia 30 czerwca 2010 r.
PODZIAŁ GMINY HERBY NA OKRĘGI WYBORCZE, OKREŚLENIE ICH GRANIC ,
NUMERÓW ORAZ LICZBĘ RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU
ORAZ PODZIAŁ NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 153
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2473
UCHWAŁA NR XXXVI/669/10
RADY GMINY HERBY
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia warunków udzielania boniﬁkaty od opłaty
przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz wysokości stawki procentowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 68 ust 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz 2603 ze
zm.) w związku z art. 4 ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości
(Dz. U. Nr 175, poz.1459), Rada Gminy Herby
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie boniﬁkaty
w wysokości 80 % od opłaty z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy
Herby zabudowanych na cele mieszkaniowe lub
przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz
nieruchomości rolnych

Gminy Herby, zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę
§ 3. 1) W przypadku wielofunkcyjnego zagospodarowania nieruchomości, boniﬁkatę określoną
§ 1 stosuje się proporcjonalnie do części nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
2) Boniﬁkatę określoną w § 1 i § 2 stosuje się
wyłącznie w przypadku, kiedy użytkownik wieczysty zadeklaruje jednorazowe uiszczenie całej
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Herby.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie boniﬁkaty
w wysokości 60 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości stanowiących własność

Przewodnicząca Rady
mgr Aleksandra Ożarowska

2474
UCHWAŁA NR XLVI/630/2010
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy
osób obowiązanych do ubiegania się o ich wymianę w związku ze zmianą nazwy ulicy
Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 18 ust. 2
pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 79b i art. 98a ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908
z późn. zm.) Rada Miejska w Jaworznie uchwala,
co następuje:
§ 1. Zwalnia się z opłaty za wydanie dowodu

rejestracyjnego pojazdu osoby obowiązane do
ubiegania się o wydanie tego dokumentu w przypadku, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie
adresu właściciela lub posiadacza pojazdu spowodowana została zmianą nazwy ulicy.
§ 2. Zwalnia się z opłaty za wydanie prawa jazdy
osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie
tego dokumentu w przypadku, gdy zmiana stanu
faktycznego w zakresie adresu kierowcy spowodowana została zmianą nazwy ulicy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kaczmarek

2475
UCHWAŁA NR XLVI/632/2010
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Henryka Partyki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jenolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm./ Rada Miejska w Jaworznie uchwala
co następuje:

2. Położenie ulicy, o której mowa w ust. 1, przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1. 1. Nadać nazwę ulica Henryka Partyki wewnętrznej drodze, będącej własnością Gminy Miasta
Jaworzna, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 157/9, 94/9, 108/2, 107/1, 98/5, 98/3,
99/4, 100/8, 106/5, 121/2, 120/2, 119/1, 110/4, 109/3
w obrębie ewidencyjnym 0268.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kaczmarek

Dziennik Urzêdowy
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2476
UCHWAŁA NR XLVI/633/2010
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Kolorowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm./ Rada Miejska w Jaworznie uchwala
co następuje:
§ 1. 1. Nadać nazwę ulica Kolorowa wewnętrznej
drodze, będącej własnością Gminy Miasta Jaworzna, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami
działek: część działki 337/5 w obrębie ewidencyjnym 0107, część działki 1/67 w obrębie 0078,
biegnącą od działki 1/46 w obrębie ewidencyjnym
0078 do działki 53 w obrębie ewidencyjnym 0053

oraz działkę 4/8 w obrębie ewidencyjnym 0053.
2. Położenie ulicy, o której mowa w ust. 1, przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kaczmarek
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UCHWAŁA NR XLVI/634/2010
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Pogodna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm./ Rada Miejska w Jaworznie uchwala
co następuje:

2. Położenie ulicy, o której mowa w ust. 1, przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1. 1. Nadać nazwę ulica Pogodna wewnętrznej
drodze, będącej własnością Gminy Miasta Jaworzna, oznaczonej na planie sytuacyjnym miasta
numerem działki: część działki 1/67 w obrębie ewidencyjnym 0078, biegnącą od działki 30 do działki
1/97 w obrębie ewidencyjnym 0078.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kaczmarek
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UCHWAŁA NR XLVI/635/2010
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania rondu nazwy NSZZ Solidarność
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm./ Rada Miejska w Jaworznie uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Nadać nazwę NSZZ Solidarność, rondu
położonemu na skrzyżowaniu ulic Pocztowej i Grunwaldzkiej.
2. Położenie ronda, o którym mowa w ust. 1,

przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kaczmarek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 153

– 11616 –

Poz. 2478

Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 153

– 11617 –

Poz. 2479

2479
UCHWAŁA NR 243/XXXVIII/2010
RADY GMINY KROCZYCE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 41 i art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Kroczyce
uchwala:
§ 1. Nadać nazwę „ulica Borówkowa” nowopowstałej ulicy w miejscowości Kostkowice i położonej
równolegle do ulicy Leśnej a prostopadle od ulicy
Jagodowej - na osiedlu działek rekreacyjnych.
§ 2. Układ graﬁczny nowopowstałej ulicy zawar-

ty jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kroczyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Wanda Karoń
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Załącznik
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Rady Gminy Kroczyce
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UCHWAŁA NR 244/XXXVIII/2010
RADY GMINY KROCZYCE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Zawierciańskiego, Rada
Gminy Kroczyce uchwala:
§ 1. 1) Zaliczyć do kategorii dróg gminnych w Podlesicach następujące drogi:
- od skrzyżowania z DW 792 do granicy z miejscowością Lgotka (działka nr geod. 803),
- od skrzyżowania z DW 792 – droga przez
wieś do granicy z miejscowością Lgotka ( działka
nr geod. 753),

- od skrzyżowania z DW 792 do granicy z drogą
nr geod.753 (działka nr geod. 751),
- od skrzyżowania z drogą nr geod. 753 do granicy działki nr geod. 480 (działka nr geod. 754).
2) Przebieg dróg wymienionych w ust. 1 określa
załącznik do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia publicznego ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Wanda Karoń
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Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 czerwca 2010 r.
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UCHWAŁA NR 248/XXXVIII/2010
RADY GMINY KROCZYCE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie podziału gminy Kroczyce na stałe obwody głosowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.
30 ust. 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Gminy Kroczyce uchwala:
§ 1. Dokonuje się podziału gminy Kroczyce na
5 stałych obwodów głosowania ustalając ich numery
i granice jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 3. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu
w Częstochowie.
§ 4.Traci moc uchwała Zarządu Gminy nr XI/9/98
z dnia 21.08.1998 r., oraz uchwała Rady Gminy nr
209/XXIX/2002 z dnia 26 czerwca 2002 r.
§ 5. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Wanda Karoń

Załącznik
do Uchwały Rady Gminy Kroczyce
Nr 248/XXXVIII/2010
z dnia 30 czerwca 2010 r.
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UCHWAŁA NR 249/XXXVIII/2010
RADY GMINY KROCZYCE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie podziału gminy Kroczyce na okręgi wyborcze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 92
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada
Gminy Kroczyce uchwala:

§ 3. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu
w Częstochowie.
§ 4. Traci moc uchwała nr 210/XXIX/2002 Rady
Gminy Kroczyce z dnia 26 czerwca 2002 r.

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Kroczyce na
stałe okręgi wyborcze ustalając ich numery, granice
oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do wiadomości
publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Wanda Karoń

Załącznik
do Uchwały Rady Gminy Kroczyce
Nr 2498/XXXVIII/2010
z dnia 30 czerwca 2010 r.
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UCHWAŁA NR XL/339/2010
RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice
dla terenów rolniczych oznaczonych symbolami: od A1R28 do A1R39, od B1R8 do B1R19,
od C1R8 do C1R19, od D1R5 do D1R7, od E1R10 do E1R14
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80 poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą
Nr XXXV/310/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Krzanowice, Rada Miejska w Krzanowicach po
stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Krzanowice, uchwala:
§ 1. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Krzanowice, uchwalonym
Uchwałą Nr VIII/54/2007 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 12 czerwca 2007 r. zmienionym
uchwałą Nr XXIX/238/2009 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 4 sierpnia 2009 r., wprowadza się
następujące zmiany:
1. §7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na terenie objętym planem, z wyjątkiem
terenów oznaczonych symbolami A 2AG1, A 2AG2,
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A 4AG, A 6AG, A 1R28 do A 1R39, B 1RU, B 1R13
do B 1R18, C 1RU1, C 1RU2, C 1R8 do C 1R12, C
1R18, D 1AG1, D 1AG2, D 1R6, D 1R7, E 1R10 do E
1R14, A 1K, A 1W, A 1G, A 1E/K/W i A 1T ustala się
zakaz lokalizowania w granicach działek obiektów
i urządzeń zaliczonych do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli przepisy § 12-16 nie stanowią inaczej.”
2. §7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na terenie objętym planem, z wyjątkiem
terenów oznaczonych symbolami A 2AG1, A 2AG2,
A 4AG, A 6AG, A 1R28 do A 1R39, B 1RU, B 1R13
do B 1R18, C 1RU1, C 1RU2, C 1R8 do C 1R12,
C 1R18, D 1AG1, D 1AG2, D 1R6, D 1R7, E 1R10 do
E 1R14, A 1K, A 1W, A 1G, A 1E/K/W i A 1T ustala się
ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności
w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń
powietrza, substancji złowonnych oraz nie jonizującego promieniowania elektromagnetycznego do
granic własności terenu na jakim jest lokalizowana,
jeżeli przepisy § 12-16 nie stanowią inaczej.”

go Gminy Krzanowice są następujące załączniki:
1) niezmienione załączniki graﬁczne od Nr 1 do
Nr 5 w skali 1: 2000 z oznaczeniem obszaru objętego przedmiotową zmianą planu,
2) Nr 6 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do wyłożenia projektu planu,
3) Nr 7 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji,
zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich ﬁnansowania,

§ 2. 1. Integralną częścią przedmiotowej zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Tumulka

§ 3. Na obszarze objętym planem do czasu realizacji ustaleń planu ustala się dotychczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów.
§ 4. Wykonanie niniejsze uchwały powierza się
Burmistrzowi Krzanowic.
§ 5. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po
upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/339/2010
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 29 czerwca 2010 r.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/339/2010
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 29 czerwca 2010 r.
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/339/2010
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 29 czerwca 2010 r.
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/339/2010
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 29 czerwca 2010 r.
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Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/339/2010
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 153

Poz. 2483, 2484

– 11631 –

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/339/2010
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XL/339/2010
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Krzanowice wraz z prognozą skutków
ustaleń planu na środowisko dla terenów
rolniczych oznaczonych symbolami:
od A1R28 do A1R39, od B1R8 do B1R19,
od C1R8 do C1R19, od D1R5 do D1R7,
od E1R10 do E1R14

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
zapisanych w zmianie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Krzanowice dla terenów rolniczych
oznaczonych symbolami: od A1R28 do A1R39,
od B1R8 do B1R19, od C1R8 do C1R19,
od D1R5 do D1R7, od E1R10 do E1R14,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich ﬁnansowania

Ze względu na brak uwag wniesionych do
projektu planu podczas wyłożenia do publicznego
wglądu, o których mowa w art. 17 pkt 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717
z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Krzanowicach nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających
z art.20 ust.1 wyżej cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ze względu na regulacyjny charakter zmiany planu miejscowego w stosunku do ustaleń dotychczas
obowiązującego planu nie przewiduje się dodatkowych kosztów związanych z ﬁnansowaniem
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
należących do zadań własnych gminy.

2484
UCHWAŁA NR XLV/595/10
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego,
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności
Na podstawie art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873 ze
zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska
w Łaziskach Górnych uchwala:
§ 1. Uchwała określa sposób przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
§ 2. Przedmiotem konsultacji prowadzonych w trybie niniejszej uchwały są:
a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
pozarządowych,
b) projekty rocznych lub wieloletnich programów

współpracy Gminy Miejskiej Łaziska Górne z organizacjami pozarządowymi.
§ 3. W konsultacjach uczestniczą organizacje
pozarządowe działające na terenie Łazisk Górnych,
w zakresie określonym w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie lub rada
działalności pożytku publicznego od chwili jej powołania.
§ 4. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w §1
prowadzone są z inicjatywy Burmistrza Miasta
Łaziska Górne.
§ 5. 1. Przeprowadzenie konsultacji ogłasza
Burmistrz Miasta Łaziska Górne w drodze zarządzenia.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ustępie 1 określa w szczególności:
a) przedmiot konsultacji,
b) czas rozpoczęcie i zakończenia konsultacji,
c) formę konsultacji,
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d) zasięg konsultacji
§ 6. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co
najmniej jednej z podanych form:
a) wyłożenie w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Łaziskach Górnych dokumentacji sprawy poddanej konsultacjom,
b) informacje w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Miejskiej Łaziska Górne wraz ze wskazaniem
możliwości składania opinii,
c) poprzez formularz elektroniczny na stronie
internetowej Gminy Miejskiej Łaziska Górne,
d) w innych dostępnych formach.
2. Wyboru formy bądź form konsultacji dokonuje Burmistrz Miasta Łaziska Górne.
§ 7. 1. Konsultacje mogą polegać na :
a) wyrażaniu opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,
b) udzielaniu odpowiedzi na postawione pytania,
c) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.
2. Termin wyrażenia opinii, uwag w ramach
konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni.
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są do wyznaczonej przez Burmistrza Miasta Łaziska
Górne komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego
w Łaziskach Górnych.
2. Wyznaczona przez Burmistrza Miasta Łaziska
Górne komórka organizacyjna rozpatruje ww. opinie
i uwagi i przekazuje propozycję stanowiska w tej
sprawie do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta
Łaziska Górne.
3. Wyniki konsultacji Burmistrz Miasta Łaziska
Górne przedstawia Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w §1.
§ 9. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy dla władz Gminy Miejskiej Łaziska Górne.
§ 10. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nim podmiotów.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
woj. śląskiego.

§ 8. 1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, zgłoszone w czasie konsultacji, kierowanie

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Aleksander Wyra
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UCHWAŁA NR XLII/384/10
RADY MIASTA W MYSZKOWIE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie założenia Ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Myszkowie
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 8
ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze
zmianami) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5
ust. 5b oraz art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr
256 poz. 2572 ze zmianami) a także uchwały Nr
XXXVIII/342/10 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego założenia
i prowadzenia Ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Rada Miasta
uchwala co następuje:

sposabiająca do Pracy z siedzibą w Myszkowie,
ul. Kościuszki 30 będzie wchodziła w skład Zespołu
Szkół Publicznych Nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30

§ 1. Z dniem 1 września 2010 r. zakłada się trzyletnią publiczną szkołę - Ponadgimnazjalną Szkołę
Specjalną Przysposabiającą do Pracy z siedzibą
w Myszkowie, ul. Kościuszki 30. Akt założycielski
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

§ 2. Ponadgimnazjalna Szkoła Specjalna Przy-

§ 3. Ponadgimnazjalnej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Myszkowie, ul. Kościuszki
30 nadaje się statut stanowiący załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

Przewodnicząca Rady Miasta
Urszula Motylewska
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/384/10
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.
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2) zespole, należy przez to rozumieć Zespół
Szkół Publicznych nr 3, w skład którego wchodzi
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
3) dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3

Akt założycielski
Na podstawie art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr
256 poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm.) - Rada Miasta
w Myszkowie nadaje akt założycielski dla Ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej
do Pracy w Zespole Szkół Publicznych nr 3 przy ul.
Kościuszki 30 w Myszkowie następującej treści:
1.Typ szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca
do Pracy.
2. Nazwa: Zespół Szkół Publicznych nr 3 – Ponadgimnazjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca
do Pracy.
3. Siedziba: Myszków, ul. Kościuszki 30.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/384/10
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.
STATUT
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
w Myszkowie
Na mocy art. 58 ust. 6 oraz 60 ust. 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U.
z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) nadaje się
statut o następującej treści:
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Publicznych
nr 3 - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
ul. Kościuszki 30 w Myszkowie.
2. Ustalona nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Na pieczęciach i stemplach używa się czytelnego skrótu nazwy w brzmieniu: Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy, ul. Kościuszki 30 w Myszkowie.
4. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na
pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo
i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności
uczniów.
5. Siedziba szkoły: Myszków ul. Kościuszki 30.
6. Ilekroć w statucie mowa jest o:
1) szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy,

§ 2. 1. Typ szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
obejmuje opieką, wychowaniem i rewalidacją młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu
umiarkowanym lub znacznym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
§ 3. 1. Organ prowadzący szkołę: Gmina Myszków.
2. Organ nadzorujący szkołę: Śląski Kurator Oświaty.
Rozdział 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 4. 1. Cele Szkoły Specjalnej Przysposabiającej
do Pracy:
1) Podstawowym celem edukacyjnym szkoły jest
wszechstronny rozwój młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz umożliwienie jej integracji i optymalnego
funkcjonowania w życiu społecznym,
2) Objęcie opieką edukacyjno-wychowawczą
i rewalidacyjną uczniów realizujących obowiązek
szkolny w zakresie szkoły przysposabiającej do
pracy,
3) Nauczanie, wychowanie i rewalidacja uczniów
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
4) Zajęcia edukacyjne prowadzone są w oparciu
o obowiązującą podstawę programową,
5) Działalność edukacyjna szkoły jest określona
przez:
a) indywidualne programy edukacyjne, ustalone
dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania
i zawierające realne, szczegółowe cele, zadania
i treści mieszczące się w sferze najbliższego rozwoju ucznia, które pozostają w zbieżności z celami,
zadaniami i treściami zawartymi w podstawie
programowej. Indywidualne programy edukacyjne opracowuje zespół nauczycieli i specjalistów
pracujących z uczniem,
b) program wychowawczy szkoły, który opisuje
w sposób całościowy wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym i jest realizowany
przez wszystkich nauczycieli,
c) program proﬁlaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego
środowiska, który opisuje w sposób całościowy
wszystkie treści i działania szkoły zapobiegające
zjawisku przemocy, patologiom życia społecznego
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oraz wspierające promocję zdrowia i wychowanie
do życia w rodzinie, a także inne zagadnienia,
ważne dla osoby dorosłej, niepełnosprawnej intelektualnie, które wynikają z potrzeb uczniów,
d) program przysposobienia do pracy opracowany dla danego oddziału, który opisuje wszystkie
działania szkoły przygotowujące ucznia do wykonywania pracy.
§ 5. 1. Zadania Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy:
1) zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia tak, aby
byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem, by mogli uczestniczyć w życiu społecznym
w miarę swych możliwości,
2) rewalidacja i korekcja deﬁcytów rozwojowych
i psychoﬁzycznych, realizowanie indywidualnych
programów dostosowanych do potrzeb ucznia,
3) zapewnienie warunków realizacji indywidualnych programów w sposób dostosowany do
tempa rozwoju ucznia,
4) dążenie do ewaluacyjnej funkcji diagnozy
wynikającej z orzecznictwa wskazującej na potencjał rozwojowy i mocne strony ucznia,
5) umożliwienie rozwoju zainteresowań
uczniów poprzez samorealizację w różnego typu
zajęciach pozalekcyjnych,
6) korygowanie zaburzonych oraz usprawnianie
niezaburzonych funkcji psychoﬁzycznych w formie
rewalidacji indywidualnej i grupowej,
7) wyeksponowanie w procesie dydaktyczno
- wychowawczym kształcenia u młodzieży praktycznych umiejętności i nawyków niezbędnych w życiu
społecznym,
8) wyrabianie nawyków samoobsługi i samodzielności ucznia,
9) współpraca z rodzinami wychowanków,
poradniami psychologiczno - pedagogicznymi,
służbą zdrowia oraz innymi ośrodkami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci
niepełnosprawnych intelektualnie,
10) umożliwienie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i religijnej poprzez organizację
lekcji religii wg planu nauczania:
- uczniowie uczestniczą w lekcjach religii za
zgodą rodziców (prawnych opiekunów),
11) kształtowanie właściwych postaw wobec
pracy,
12) poznawanie typowych sytuacji związanych
z wykonywaniem określonej pracy,
13) opanowanie podstawowych umiejętności
niezbędnych do wykonania czynności na określonym stanowisku pracy,
14) w celu nabywania umiejętności związanych
z pracą, szkoła zapewnia uczniowi zajęcia przysposobienia do pracy oraz zajęcia w pracowniach
szkolnych i poza szkołą, zgodnie z jego predyspozycjami i zainteresowaniami,
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15) dyrektor Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy określa zakres i sposób wykonania
zadań opiekuńczych:
a) opiekę nad uczniami przebywającymi w placówce podczas zajęć lekcyjnych pozalekcyjnych,
terapii grupowej i indywidualnej sprawuje nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia,
b) w czasie przerw pełnione są przez nauczycieli dyżury, podczas których za bezpieczeństwo
młodzieży odpowiada dyżurny nauczyciel,
c) podczas wycieczek za bezpieczeństwo uczniów
odpowiadają nauczyciele prowadzący grupę.
§ 6. 1. Szczegółowe zadania edukacyjno-terapeutyczne, opiekuńczo-wychowawcze i proﬁlaktyczne
określa program wychowawczy szkoły i program
proﬁlaktyki.
2. Program wychowawczy szkoły obejmujący
wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz program
proﬁlaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze
proﬁlaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców uchwala w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną Rada Rodziców.
3. W oparciu o program wychowawczy i program proﬁlaktyki szkoły konstruowany jest plan
pracy wychowawcy klasowego.
4. Program wychowawczy szkoły i program proﬁlaktyki może być modyﬁkowany w zależności od
potrzeb i priorytetów wychowawczych przyjętych
na dany rok lub lata szkolne, z zachowaniem procedury opiniowania, o której mowa w ust. 2.
5. Szczegółowy sposób wykonywania zadań opiekuńczych zostanie określony w Statucie Szkoły.
6. Zadania szkoły uwzględniają optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz
zasady promocji i ochrony zdrowia zawarte w odrębnych przepisach.
Rozdział 3
ZASADY SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA
§ 7. 1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli postępów w opanowaniu przez ucznia
wiadomości i umiejętności w stosunku do zamierzeń edukacyjnych określonych indywidualnie dla
każdego ucznia. Wymagania edukacyjne nauczyciel
jest zobowiązany dostosować do indywidualnych
potrzeb psychoﬁzycznych i edukacyjnych ucznia,
na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego, do zadań wynikających z indywidualnych programów edukacyjnych i realizowanej
podstawy programowej.
2. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych obejmuje:
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1) formułowanie przez nauczycieli zamierzeń
edukacyjnych oraz informowanie o nich rodziców
lub prawnych opiekunów,
2) opracowanie Indywidualnych Programów
Edukacyjnych przez zespół nauczycieli pracujących
z uczniem na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania, zawierających
realne, szczegółowe cele i zadania mieszczące się
w streﬁe najbliższego rozwoju ucznia,
3) programowanie aktywności indywidualnej
i zespołowej uczniów z równoczesnym zaangażowaniem sfery umysłowej, emocjonalno- motywacyjnej
i działaniowej,
4) programowanie zintegrowanych oddziaływań
rewalidacyjnych wspierających rozwój ucznia,
5) formułowanie oceny osiągnięć edukacyjnych, wychowawczych i rewalidacyjnych ucznia
mającej charakter opisowy,
6) formułowanie oceny z zachowania określającej stopień respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych,
7) przekazywanie informacji dla rodziców lub
prawnych opiekunów.
3. Oceny bieżące zawierają się w zeszycie obserwacji ucznia.
4. Nawet niewielkie postępy ucznia powinny być
wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów
nie podlega wartościowaniu negatywnemu.
§ 8. 1. Klasyﬁkowanie ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub
znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych.
2. Określa się terminy klasyﬁkacji – 2 semestry:
1) klasyﬁkacja śródroczna (przed feriami zimowymi),
2) klasyﬁkacja roczna i końcowa.
3. Oceny klasyﬁkacyjne z zajęć edukacyjnych
i oceny z zachowania są ocenami opisowymi opracowanymi przez wychowawców w porozumieniu
z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w danym
oddziale.
4. Oceny z religii regulują odrębne przepisy.
§ 9. 1. Uczeń może być nieklasyﬁkowany z zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia
śródrocznej lub rocznej oceny klasyﬁkacyjnej z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia
na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę
czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym
planie nauczania.
2. Uczeń z powodu usprawiedliwionej nieobecności może być klasyﬁkowany na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów) i wyrażeniu zgody przez
radę pedagogiczną.
3. O nieklasyﬁkowaniu ucznia zawiadamia się
rodziców na miesiąc przed radą klasyﬁkacyjną.
§ 10. 1. Promowanie ucznia niepełnospraw-
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nego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub
znacznym:
1) ucznia niepełnosprawnego intelektualnie
w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje
się do klasy programowo wyższej, uwzględniając
specyﬁkę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu
z rodzicami (prawnymi opiekunami),
2) o ukończeniu szkoły przez ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym
lub znacznym postanawia na zakończenie klasy
programowo najwyższej rada pedagogiczna,
uwzględniając specyﬁkę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami),
3) na zakończenie roku szkolnego uczniowie
niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym otrzymują świadectwo
ukończenia klasy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) uczniowie niepełnosprawni intelektualnie
w stopniu umiarkowanym lub znacznym otrzymują
świadectwo ukończenia szkoły przysposabiającej
do pracy.
2. Wydłużanie etapu edukacyjnego:
1) wydłużanie etapu edukacyjnego, zgodnie z
§ 3 ust. 7 Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych (Dz. U. Nr 61 z 2001 r., poz. 626 z późń.
zm.) odbywa się po dokonaniu oceny stopnia realizacji indywidualnego programu realizowanego
z uczniem i jego możliwości psychoﬁzycznych,
2) o wydłużeniu etapu edukacyjnego informuje
się rodziców na miesiąc przed klasyﬁkacją roczną,
3) wydłużenie etapu edukacyjnego uchwala
Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy
za zgodą rodziców,
4) adnotacje o wydłużeniu etapu edukacyjnego umieszcza się w dzienniku lekcyjnym i arkuszu
ocen,
5) etap edukacyjny może ulec wydłużeniu przynajmniej o jeden rok.
§ 11. 1. Dokumentacja każdego ucznia prowadzona jest przez wszystkie lata jego edukacji i zawiera:
1) Arkusz obserwacji pedagogicznej wraz z systemem oceniania,
2) Zeszyt obserwacji zachowań ucznia,
3) Indywidualny Program Edukacyjny,
4) Arkusz ocen ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym
zawierający ocenę opisową w zakresie zachowania
i zajęć edukacyjnych .
§ 12. 1. W przypadku przeniesienia ucznia do
innej placówki dyrektor szkoły wydaje odpis arkusza ocen.
2. Postanowienia końcowe:
1) wewnątrzszkolny system oceniania ma cha-
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rakter otwarty i ulega ewaluacji; każdy nowy lub
modyﬁkowany element podlega zatwierdzeniu
przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną,
2) wewnątrzszkolny system oceniania jest
weryﬁkowalny, otwarty na zmiany wynikające ze
specyﬁki pracy z osobą o specjalnych potrzebach
edukacyjnych,
3) wewnątrzszkolny system oceniania uwzględnia różnorodne źródła pozyskiwania informacji
o uczniu i czynionych przez niego postępach,
4) wewnątrzszkolny system oceniania jest dostępny dla rodziców, nauczycieli i nadzoru,
5) za prawidłowe funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania odpowiedzialni są
wszyscy nauczyciele,
6) zagadnienia szczegółowe określają aktualne
akty prawne.
Rozdział 4
ORGANY SZKOŁY – ZADANIA I TRYB ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
§ 13. 1. Organami Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
§ 14. 1. Dyrektor szkoły:
1) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki oraz reprezentuje ją na
zewnątrz,
2) Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku
do pracowników pedagogicznych,
3) Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz
stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychoﬁzycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
5) Dysponuje środkami ﬁnansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
6) Organizuje obsługę administracyjną, ﬁnansową i gospodarczą,
7) Może skreślić ucznia z listy na podstawie
uchwały rady pedagogicznej,
8) Podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania
i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników
szkoły,
9) Podejmuje decyzje w sprawach nagród oraz
wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz
innym pracownikom szkoły,
10) Występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych
pracowników szkoły,
11) Współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,
12) Przewodniczy i prowadzi zebrania rady pedagogicznej,
13) Wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej
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niezgodne z przepisami prawa, o czym niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz
organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
14) Dokonuje oceny pracy nauczyciela,
15) Wyraża zgodę na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje,
16) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz
zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
praktyk pedagogicznych,
17) Może skierować nauczyciela na badania
okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie,
18) Organizuje, zapewnia i nadzoruje bezpieczne
i higieniczne warunki nauki i pracy dla wychowanków i pracowników w czasie ich pobytu w szkole
jak również podczas zajęć organizowanych poza
szkołą,
19) Organizuje dla pracowników szkoły szkolenia w zakresie bhp i zapoznaje ich na bieżąco
z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi
w tym zakresie, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów,
20) Przekazuje do KO uchwałę rady pedagogicznej o podjęciu innowacji wraz z opisem jej zasad,
opiniami i zgodą autora, a po zakończeniu ocenę
wyników tej innowacji oraz występuje z wnioskiem
o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu
pedagogicznego,
21) Przedstawia na posiedzeniu rady pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku, ogólne
wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
22) Sprawuje nadzór nad awansem zawodowym nauczycieli.
§ 15. 1. Rada Pedagogiczna:
1) Rada Pedagogiczna Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy Zespole Szkół Publicznych
nr 3 jako stały organ wewnętrzny powołana jest
dorozważania kompetencji spraw pedagogicznych,
organizacyjnych i administracyjno-gospodarczych,
2) Ustala regulamin swojej działalności,
3) W skład rady pedagogicznej szkoły wchodzą
wszyscy pracownicy pedagogiczni jako członkowie
stali,
4) W posiedzeniach rady pedagogicznej, jeżeli
wymagać tego będą sprawy stanowiące przedmiot
obrad na wniosek przewodniczącego rady mogą
uczestniczyć inni pracownicy szkoły i zaproszeni
goście,
5) Rada Pedagogiczna zbiera się na posiedzenia
plenarne oraz w miarę potrzeb,
6) Przewodniczący przygotowuje i prowadzi
zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków
o terminie i porządku zebrania,
7) Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane,
8) Nauczyciele są zobowiązani do nieujaw-
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niania spraw poruszanych na posiedzeniach rady
pedagogicznej,
9) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt
statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do
zaopiniowania radzie rodziców, podejmuje uchwałę
zatwierdzającą statut,
10) Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów i programów pracy
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy,
b) podejmowanie uchwał w sprawie klasyﬁkowania i promowania uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji
i eksperymentów pedagogicznych,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) wnioskowanie w sprawach przeniesienia
wychowanków do innej placówki,
f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
g) wnioskowanie w sprawach ewaluacji organizacji nauczania i wychowania,
h) zatwierdzanie wniosków zespołów wychowawczych lub innych pracowników placówki
w sprawie przyznawania wychowankom nagród
i wyróżnień,
i) zatwierdzanie regulaminów o charakterze
wewnętrznym,
j) może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji kierowniczych,
k) może podejmować uchwały i wnioskować
we wszystkich sprawach istotnych dla funkcjonowania szkoły,
11) Do kompetencji opiniodawczych rady należy:
a) organizacja pracy placówki a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
b) opiniowanie projektu ﬁnansowego placówki,
c) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom i innym pracownikom nagród,
odznaczeń i innych wyróżnień,
d) opiniowanie propozycji dyrektora placówki
w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych, rewalidacyjnych,
e) wydaje opinię dotyczącą pracy dyrektora
w związku z dokonywaniem oceny jego pracy,
12) Zatwierdzanie i opiniowanie planów pracy
i regulaminów,
13) Uchwały rady pedagogicznej w celu rozwiązywania sytuacji konﬂiktowych (po wysłuchaniu
stron) winny być podejmowane w głosowaniu
tajnym większością głosów,
14) Członkowie rady zobowiązani są do:
a) zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,
b) czynnego uczestnictwa we wszystkich pracach rady,
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c) realizowania uchwał rady także wtedy, gdy
zgłosili swoje zastrzeżenia oraz składania przed
radą sprawozdań z przydzielonych zadań,
d) przestrzegania wewnętrznych zarządzeń dyrektora,
15) Protokół z zebrania rady pedagogicznej
sporządza się w terminie 7 dni i wpisuje się do
księgi protokołów. Protokół rady wraz z listą obecności członków podpisuje przewodniczący obrad
i protokolant. Członkowie rady zobowiązani są
w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do
zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Rada
na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu
zgłoszonych poprawek do protokołu. Księgi protokołów należy udostępniać na terenie szkoły jej
nauczycielom, upoważnionym przedstawicielom
związków zawodowych oraz przedstawicielom
organu prowadzącemu szkołę i organu sprawującemu nadzór pedagogiczny,
16) Rada Pedagogiczna Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy może pracować w stałych
zespołach problemowych według wewnętrznych
regulaminów tych zespołów opracowanych po ich
powołaniu,
§ 16. 1. Rada Rodziców Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzi w skład Rady Rodziców
Zespołu Szkół Publicznych nr 3 Gimnazjum Nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida
w Myszkowie,
1) Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół
rodziców (prawnych opiekunów) wychowanków
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy,
2) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej
działalności, który nie może być sprzeczny ze
statutem Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do
Pracy,
3) Rada Rodziców może występować do rady
pedagogicznej, dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3, do organu prowadzącego szkołę, organu
sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
§ 17. 1. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych
decyzjach i planowanych działaniach przez:
1) zarządzenie wewnętrzne dyrektora szkoły,
2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń,
3) zebrania rady pedagogicznej, pracowników
administracyjno– ekonomicznych i obsługi szkoły
z kadrą kierowniczą szkoły, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i dyrektorem szkoły,
4) uroczystości szkolne,
5) stronę internetową.
2. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą
w sprawach kształcenia, wychowania młodzieży
i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów
szkolnych.
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3. Koordynatorem współdziałania organów szkoły
jest dyrektor szkoły, który:
1) Zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach
swojej kompetencji,
2) Umożliwia rozwiązywanie sytuacji konﬂiktowych wewnątrz szkoły,
3) Zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach,
4) Organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.
4. W przypadku wytworzenia się sytuacji konﬂiktowej między organami szkoły lub wewnątrz niego
konﬂiktu, dyrektor szkoły jest zobowiązany do:
1) Zbadania przyczyny konﬂiktu,
2) Wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej
konﬂikt i powiadomienia o niej przewodniczących
organów będących stronami.
5. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi
organami szkoły rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący szkołę albo organ
sprawujący nadzór pedagogiczny.
Rozdział 5
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 18. 1. Zasady funkcjonowania Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy:
1) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
umożliwia edukację młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
2) Podstawową jednostką organizacyjną szkoły
jest oddział. O doborze uczniów do zespołów decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości
psychoﬁzyczne, w mniejszym stopniu wiek i lata
nauki,
3) Liczba uczniów w oddziale dla młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym wynosi od 6 do 8,
4) W przypadku, gdy, u co najmniej jednego
ucznia w oddziale występują niepełnosprawności
sprzężone liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2,
5) W uzasadnionych przypadkach za zgodą
organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w pkt
3 i 4,
6) Do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do
Pracy przyjmowana jest młodzież zakwaliﬁkowana
do kształcenia specjalnego na podstawie orzeczenia
wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
7) Dla uczniów można wydłużyć etap edukacyjny
przynajmniej o 1 rok, zwiększając proporcjonalnie
liczbę godzin zajęć edukacyjnych,
8) Szkoła może organizować nauczanie indywidualne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
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w stopniu umiarkowanym lub znacznym na terenie
szkoły lub poza szkołą.
§ 19. 1. Organizacja pracy Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy:
1) Zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być organizowane w zespołach
międzyoddziałowych,
2) W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą szkoła zapewnia uczniom
zajęcia przysposabiające do pracy oraz zajęcia
praktyczne w pracowniach szkolnych,
3) Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie
zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut,
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony
w tygodniowym rozkładzie zajęć,
4) Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia,
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć,
5) Szkoła pracuje zgodnie z ramowym planem
nauczania dla uczniów upośledzonych umysłowo
w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) Terminy przerw pracy Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy reguluje kalendarz pracy na dany rok szkolny zgodny z obowiązującymi
przepisami prawnymi.
§ 20. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców
(prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do
szkoły, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
organizuje świetlicę.
2. Liczba uczniów w grupie wychowawczej
w świetlicy zorganizowanej w Szkole Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy powinna odpowiadać
liczbie uczniów określonej § 18 ust. 1 pkt. 3.
3. Czas pracy świetlicy dostosowywany jest do
potrzeb uczniów i rodziców.
4. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą działalności szkoły, której zadania
dotyczą:
1) sprawowania opieki nad uczniami,
2) integrowania wychowawczych działań szkoły
i rodziny,
3) uczenia dostrzegania potrzeb i praw własnych oraz innych osób,
4) stwarzania uczniom warunków dla indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
rozwijania poczucia przynależności do społeczności
szkolnej i lokalnej,
5) wspierania prawidłowego rozwoju emocjonalnego, społecznego,
6) rozwijania i umacniania tradycji,
7) stwarzania warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu,
8) rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów.
§ 21. 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwości
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i warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego
posiłku w stołówce szkolnej. Odpłatność za korzystanie z posiłków lub napojów ustala dyrektor
szkoły w porozumieniu z rodzicami. Uwzględnia
się możliwość zwolnienia z opłat uczniów, którzy
potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia
z uwzględnieniem refundowania im opłat.
§ 22. 1. Szczegółową organizację nauczania,
wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora
szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania,
o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych
planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego
roku.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się
w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym
pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych ﬁnansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący szkołę.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala
tygodniowy rozkład zajęć określając organizację
obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 23. 1. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej
do Pracy w procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:
1) zajęcia edukacyjne:
a) funkcjonowanie osobiste i społeczne,
b) wychowanie ﬁzyczne,
c) przysposobienie do pracy,
d) religia/etyka,
2) zajęcia rewalidacyjne,
3) zajęcia sportowe,
4) zajęcia kształtujące kreatywność w szczególności muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia kształtujące umiejętność spędzania
wolnego czasu.
2. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do
Pracy organizuje się zajęcia dodatkowe dla uczniów
z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.
3. Szkoła organizuje pomoc w postaci materialnej (stypendia jednorazowe, dożywianie),
rzeczowej, opiekę psychologiczno- pedagogiczną
uczniom, którym z przyczyn rozwojowych lub losowych potrzebne jest wsparcie.
4. W zakresie udzielania uczniom pomocy
psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się
następujące zasady działania:
1) w celu wyeliminowania napięć psychicznych
ucznia zapewniana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
2) w kontekście rozwiązywania trudności powstałych na tle konﬂiktów rodzinnych obowiązkiem
każdego wychowawcy jest kontakt z domem
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rodzinnym ucznia (wywiady środowiskowe), rozmowa z rodzicami, udzielanie porad i wskazówek,
natomiast w przypadkach szczególnych kontakt
z Poradnią Rodzinną lub innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.
5. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi
poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom
i ich rodzinom.
6. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do
Pracy organizuje się następujące formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie
nauczania, wychowania i proﬁlaktyki:
1) organizowanie spotkań z rodzicami,
2) bliższe poznanie rodziny ucznia w sytuacjach
pozaszkolnych (wycieczki, ogniska), uroczystości
szkolne,
3) kontynuacja działalności grup wsparcia dla
rodziców uczniów objętych nauczaniem indywidualnym,
4) „Szkoła dla rodziców”,
5) wspólne organizowanie uroczystości szkolnych,
6) zasięganie opinii rodziców na tematy dotyczące działalności szkoły oraz ich oczekiwań,
współdziałanie ze szkołą – Rada Rodziców i inne
organizacje,
7) organizowanie zajęć otwartych dla rodziców,
8) konsultacje z pedagogiem szkolnym, logopedą, rehabilitantem, wychowawcami klas,
nauczycielami,
9) prelekcje dla rodziców na temat wychowania
i edukacji młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
§ 24. 1. Nauczyciele poszczególnych zajęć
edukacyjnych mają prawo do tworzenia własnych
programów edukacyjnych w oparciu o aktualną
Podstawę Programową, opracowują własne programy zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie
warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania.
2. Szkolny zestaw programów nauczania dopuszcza w formie zarządzenia do użytku szkolnego
Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. Nauczyciel ma prawo realizować własny
program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych
przepisów.
§ 25. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoła
zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
1) sal lekcyjnych,
2) świetlicy,
3) pracowni komputerowej,
4) pracowni gospodarstwa domowego,
5) sali rehabilitacyjnej,
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6) placu szkolnego,
7) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych,
8) pracowni przysposobienia do pracy.
§ 26. 1. Szkoła może prowadzić wymianę doświadczeń z placówkami o podobnym proﬁlu w celu
podniesienia jakości pracy szkoły.
2. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki
pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia między dyrektorem szkoły
a daną placówką.
Rozdział 6
ZAKRESY ZADAŃ
§ 27. 1. W szkole zatrudnia się pracowników
pedagogicznych, administracyjnych oraz pracowników obsługi
2. Zasady zatrudniania pracowników szkoły regulują odrębne przepisy.
§ 28. 1. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nauczyciel jest odpowiedzialny
za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych
jego opiece uczniów,
2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, organizowanie uczniów w oddziały zachowujące ciągłość
nauczania, dostosowywanie czasu zajęć i przerw do
potrzeb i możliwości psychoﬁzycznych uczniów,
3) opracowywanie w porozumieniu z pedagogiem, logopedą i innymi nauczycielami programu
edukacyjnego dla każdego ucznia,
4) efektywna i prawidłowa realizacja programu
kształcenia, któremu towarzyszy stałe podnoszenie
jakości kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć
edukacyjnych zgodnie z przyjętym w placówce
programem,
5) rzetelne i systematyczne przygotowywanie
się do zajęć lekcyjnych, zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki,
6) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju
psychoﬁzycznego,
7) prowadzenie klasy – pracowni, przejawianie
troski o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne,
troska o wystrój i estetykę klasy,
8) współpraca z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami,
9) współpraca z rodzicami uczniów,
10) aktywny udział w pracach rady pedagogicznej,
11) prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań
dydaktyczno – wychowawczych lub wychowawczo
– opiekuńczych,
12) doskonalenie swoich umiejętności dydak-
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tycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
13) opieka wychowawcza w czasie wycieczek
szkolnych oraz w czasie imprez i konkursów organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela,
14) pełnienie obowiązków podczas dyżurów
w szkole wg harmonogramu dyżurów,
15) wykonywanie innych czynności zleconych
przez dyrektora szkoły a wynikających z organizacji
pracy szkoły,
16) ustalanie przez nauczycieli prowadzących
zajęcia w danym oddziale Indywidualnego Programu Edukacyjnego dla każdego ucznia, a także
programu przysposobienia do pracy dla danego
oddziału,
17) zapoznawanie się z aktualnymi przepisami
prawa oświatowego i działanie zgodnie z nimi,
18) przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka.
2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły
problemowo - zadaniowe, pracą zespołu kieruje
przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły,
na wniosek zespołu.
§ 29. 1. Dyrektor szkoły powierza obowiązki
pedagoga, logopedy, rehabilitanta ruchowego
nauczycielom z odpowiednimi kwaliﬁkacjami.
2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie
potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych
w celu wspierania ucznia, określenia odpowiednich
form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form
pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów
wychowawczych innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu
wychowawczego szkoły i programu proﬁlaktyki.
3. Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy
logopedycznej,
2) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej,
3) organizowanie pomocy logopedycznej dla
uczniów przy współpracy z pozostałymi nauczycielami,
4) prowadzenie konsultacji dla rodziców i nauczycieli.
4. Do zadań rehabilitanta ruchowego należy
w szczególności:
1) prowadzenie usprawniania ruchowego,
2) indywidualny program rehabilitacji ucznia,
3) współpraca z pielęgniarką szkolną w realizacji programu rehabilitacji i usprawniania.
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§ 30. 1. Do zadań wychowawcy klasy należy:
1) tworzenie warunków wspomagających
rozwój ucznia, przygotowania do życia w rodzinie
i społeczeństwie na miarę jego możliwości rozwojowych,
2) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy
uczniów w klasie,
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w danej klasie, uzgadnia z nimi działania opiekuńcze
i wychowawcze wobec uczniów,
4) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do
szkoły, badanie przyczyn absencji,
5) kształtowanie wzajemnych stosunków między
uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania,
wytwarzanie atmosfery sprzyjającej wśród nich
więzi koleżeństwa i przyjaźni,
6) podejmowanie działań umożliwiających
rozwiązywanie konﬂiktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności
szkolnej,
7) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość
na terenie klasy i szkoły, organizowanie różnych
form samoobsługi,
8) interesowanie się stanem zdrowia uczniów
i porozumiewanie się w tej sprawie rodzicami
(prawnymi opiekunami) uczniów,
9) wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp
w szkole i poza nią,
10) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami
(prawnymi opiekunami), indywidualne rozmowy
z rodzicami (prawnymi opiekunami), odwiedzanie
uczniów w domu w celu zapoznania się z ich warunkami domowymi,
11) wykonywanie czynności administracyjnych
dotyczących klasy zgodnie z zarządzeniami władz
szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły, uchwałami rady pedagogicznej,
12) zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) z zasadami WSO, programami dotyczącymi
funkcjonowania szkoły oraz indywidualnymi programami rozwoju ucznia,
13) tworzenie tradycji w zespole klasowym.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel
wychowawca opiekował się danym oddziałem
w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

szkoły oraz poza jej terenem, w trakcie wycieczek:
1) podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada
nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest
on również do niezwłocznego poinformowania
dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym
miejsce podczas powyższych zajęć,
2) w przypadku konieczności opuszczenia przez
nauczyciela klasy powierza on opiekę nad pozostałymi uczniami innemu nauczycielowi,
3) w przypadku zachowań trudnych, zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu ucznia i otoczenia
stosuje się procedury postępowania w sytuacjach
trudnych, metody i techniki służące wyciszaniu,
modyﬁkacji zachowań
4) wycieczki szkolne organizowane są i rozliczane zgodnie z zapisami Regulaminu wycieczek
szkolnych,
5) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną
odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo
uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia,
a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
2. Pracownicy pedagogiczni szkoły zobowiązani
są do:
1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów
na prowadzonych przez siebie zajęciach,
2) do systematycznego kontrolowania pod
względem bhp miejsca, w którym są prowadzone
zajęcia,
3) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu kierownictwu szkoły,
4) w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego,
nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia
pielęgniarkę szkolną, a następnie dyrektora szkoły,
który powiadamia o zaistniałym wypadku pogotowie ratunkowe oraz rodziców,
5) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu opracowanego
przez dyrekcję szkoły,
6) wprowadzania uczniów do sal i pracowni
oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących
w tych pomieszczeniach,
7) nauczyciel prowadzący zajęcia ruchowe odpowiada za:
a) sprawność sprzętu sportowego,
b) dba o dobrą organizację zajęć,
c) dostosowuje wymagania i formę do możliwości ﬁzycznych uczniów,
d) asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie.

Rozdział 7
BEZPIECZEŃSTWO I OPIEKA

Rozdział 8
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

§ 31. 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie
organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie

§ 32. 1. O przyjęciu uczniów do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy decyduje dyrektor
szkoły.
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2. Do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do
Pracy przyjmowani są absolwenci gimnazjum
specjalnego oraz absolwenci masowych gimnazjów realizujący program szkoły specjalnej dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze
sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
3. Do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do
Pracy może być przyjęty uczeń na podstawie:
1) świadectwa ukończenia gimnazjum,
2) podania rodziców o przyjęcie dziecka do
szkoły,
3) aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej kwaliﬁkującej do tego typu
placówki kształcenia specjalnego,
4) skierowania organu prowadzącego dla uczniów spoza terenu powiatu myszkowskiego.
5) do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do
Pracy może być przyjęty uczeń sprawny w zakresie
samoobsługi dotyczącej podstawowych czynności
ﬁzjologicznych.
Rozdział 9
KARY I NAGRODY
§ 33. 1. Karom podlegają następujące zachowania uczniów w szkole i poza nią:
1) za nieuzasadnione opuszczenie zajęć szkolnych indywidualne i zbiorowe:
a) upomnienie wychowawcy klasy,
b) rozmowa wyjaśniająca z pedagogiem szkolnym (kontrakt),
c) wezwanie rodziców,
d) ograniczenie udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
e) obniżenie oceny z zachowania
2) za nieodpowiedni strój i wygląd np. wyzywający, niechlujny, niehigieniczny lub wskazujący
na przynależność do nieformalnych grup zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu,
wyzywający makijaż:
a) upomnienie wychowawcy,
b) wezwanie rodziców,
c) obniżenie oceny z zachowania.
3) za dewastowanie i marnotrawstwo dóbr materialnych:
a) wezwanie rodziców w celu pokrycia kosztów
remontu lub odkupienia zniszczonego przedmiotu,
b) nagana wychowawcy klasy.
4) za krzywdzenie innych poprzez bezpośrednie
podważanie autorytetu lub opinii:
a) upomnienie wychowawcy,
b) rozmowa z pedagogiem szkolnym,
c) wezwanie rodziców.
2. Z wnioskiem o udzielenie kary mogą wystąpić
osoby, które uznały zachowanie ucznia na terenie
szkoły za niezgodne ze Statutem.
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3. Kary może udzielić wychowawca lub dyrektor
szkoły.
4. Udzielenie kary winno być skonsultowane z pedagogiem szkolnym, nauczycielami uczącymi.
5. O udzieleniu kary powiadamiani są rodzice
lub prawni opiekunowie ucznia.
6. Wykonanie kary może zostać zawieszone na
czas próby, jeżeli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, dowolnego nauczyciela lub pedagoga
szkolnego.
7. Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od
kary w ciągu 7 dni, w formie pisemnego wniosku
do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.
8. Dyrektor lub wychowawca rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni, i podejmuje decyzję
o utrzymaniu lub uchyleniu kary. Decyzja ta jest
ostateczna.
9. Uczeń zostanie skreślony z listy uczniów
szkoły w przypadku:
1) przeniesienia ucznia do innej szkoły,
2) śmierci ucznia,
3) ukończenia 24 roku życia.
§ 34. 1. Zachowania pozytywne wymagające
stosowania nagród:
1) szczególne osiągnięcia dydaktyczne – dyplom lub nagroda książkowa
2) dobry wpływ na kolegów – pochwała wychowawcy na forum klasy,
3) inicjatywa w działalności pozalekcyjnej – nagrody przewidziane przez prowadzących,
4) pomoc koleżeńska udzielana systematycznie
np. pomoc mniej sprawnym, pomoc w nauce - nagrody przewidziane przez wychowawcę uwzględnione
w regulaminie klasy,
5) wspomaganie nauczyciela, wychowawcy
w organizacji zajęć, ćwiczeń – nagroda przewidziana przz wychowawcę.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mają prawo wystąpić osoby, które uznały pracę ucznia
na terenie szkoły za zasługującą na wyróżnienie
w postaci nagrody (np. wychowawca, opiekunowie
agend szkolnych).
3. Decyzja o przyznaniu nagrody powinna być
skonsultowana z wychowawcą, nauczycielami
uczącymi, pedagogami, dyrekcją szkoły.
4. O przyznaniu nagrody powiadomieni zostają
rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.
Rozdział 10
UCZNIOWIE I RODZICE
§ 35. 1. Prawa ucznia uwzględniają postanowienia zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka. Uczeń
ma prawo do:
1) zindywidualizowanego i właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi
uczniów oraz zasadami pedagogiki specjalnej,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 153

– 11643 –

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu
w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę
przed wszelkimi formami przemocy ﬁzycznej bądź
psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego
godności,
3) korzystania z pomocy ﬁnansowej i rzeczowej
w miarę możliwości Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2,
4) rozwijania zainteresowań i zdolności,
5) poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,
6) korzystania z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
7) objęcia działaniami proﬁlaktyczno-wychowawczymi wynikającymi z programu wychowawczego
i programu proﬁlaktyki szkoły,
8) edukacji prozdrowotnej,
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu
rehabilitacyjnego i środków dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2. Uczeń ma obowiązek:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych,
2) terapeutycznych, wychowawczych,
3) nosić obuwie zmienne,
4) stosować się do zarządzeń dyrektora gimnazjum mających na celu dobro ucznia,
5) stosować się do zasad BHP,
6) dbać o wspólne dobro i majątek szkoły,
7) kulturalnie zachowywać się wobec kolegów
i nauczycieli.
§ 36. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
1) uzyskania od dyrektora szkoły i wychowawcy
klasy informacji o zadaniach szkoły oraz zamierzeniach dydaktyczno–wychowawczych w szkole i klasie
podczas zebrań ogólnoszkolnych i klasowych,
2) zapoznania się z przepisami dotyczącymi zasad
oceniania, klasyﬁkowania i promowania uczniów,
3) uzyskania w każdym czasie ustnej lub pisemnej informacji na temat swego dziecka,
4) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, organowi prowadzącemu szkołę opinii na temat pracy szkoły.
Rozdział 11
TRADYCJA I CEREMONIAŁ SZKOLNY
§ 37. 1. Jako tradycję szkolną przyjmuje się:
1) Święto Szkoły,
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2) Wigilia Szkolna,
3) Bal Karnawałowy,
4) Święto Wiosny,
5) Dni Sportu i inne wynikające z harmonogramu uroczystości szkolnych.
Rozdział 12
DOKUMENTACJA SZKOŁY
§ 38. 1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do
Pracy prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami:
1) Księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu,
2) Księgę uczniów,
3) Dokumentację pracy dydaktycznej:
a) dziennik lekcyjny,
b) dziennik zajęć nauczania indywidualnego,
c) dziennik zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
d) dziennik zajęć rewalidacji indywidualnej i grupowej,
4) dokumentację pracy wychowawczej,
5) dokumentację pracy terapeutycznej,
6) dokumentację osobistą wychowanka,
7) Księgę protokołów,
8) Księgę arkuszy ocen,
9) dokumentację dyrektora szkoły,
10) inne dokumenty według zarządzeń dyrektora.
Rozdział 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 39. 1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do
Pracy używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki ﬁnansowej szkoły określają odrębne przepisy.
3. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady
Pedagogicznej Dyrektor szkoły informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych w formie
pisemnych zarządzeń.
4. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do
systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami Dyrektora oraz do terminowego wykonywania
zawartych w nich poleceń.
5. Zaznajomienie z treścią statutu odbywać się
będzie poprzez odczytanie na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej i zebraniu z rodzicami.
6. Statut obowiązuje od dnia 1 września 2010
roku.
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2486
UCHWAŁA NR LV/475/10
RADY GMINY ORNONTOWICE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Ornontowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
w związku z art. 8 ust 1a Ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr.
19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) na wniosek
Wójta Gminy Ornontowice. Rada Gminy Ornontowice uchwala
§ 1. Nadać drodze wewnętrznej, biegnącej od ulicy
Zamkowej w kierunku Zakładu Głównego JSW S.A.
KWK „Budryk” w całości po gruntach stanowiących
własność gminy, nazwę ulica „Skośna”.

§ 2. Graﬁczny obraz drogi przedstawiony jest na
mapie stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Ornontowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczacy Rady Gminy Ornontowice
Stanisław Malczyk
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Rady Gminy Ornontowice
z dnia 30 czerwca 2010 r.
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2487
UCHWAŁA NR XLII/383/10
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie uchylenia mocy obowiązującej uchwały Nr XIII/102/03 Rady Miejskiej w Orzeszu
z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie kaucji zabezpieczającej pokrycie należności
wynajmującego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony
Na podstawie art.18 ust.1, art.40 ust.2 pkt 3,
art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska Orzesze uchwala
§ 1. Uchylić moc obowiązującą uchwały Rady
Miejskiej Orzesze Nr XIII/102/03 z dnia 9 grudnia
2003r. w sprawie kaucji zabezpieczającej pokrycie
należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu
mieszkalnego na czas nieoznaczony.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Jan Mach

2488
UCHWAŁA NR XLV/275/2010
RADY MIASTA I GMINY W PILICY
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia warunków udzielania boniﬁkat i wysokości stawek procentowych
przy zbywaniu nieruchomości Gminy Pilica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art.68
ust.1 pkt 2 w związku z ust. 1 b ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.)
Rada Miasta i Gminy w Pilicy uchwala :
§ 1. 1. Osobom ﬁzycznym lub prawnym, które
prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą,
kulturalną, sportową lub turystyczną na cele nie
związane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej
działalności pożytku publicznego, przy nabyciu
nieruchomości w drodze bezprzetargowej udziela
się boniﬁkaty od ceny ustalonej na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego
w następującej wysokości:
a) 95% w przypadku prowadzenia działalności

charytatywnej i opiekuńczej, a także organizacjom
pożytku publicznego,
b) 60% w przypadku prowadzenia działalności
kulturalnej, sportowej, turystycznej.
§ 2. Boniﬁkata, o której mowa w § 1 przysługuje
pod warunkiem zapłaty ceny sprzedaży jednorazowo.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Jan Pająk
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2489
UCHWAŁA NR XLVII/316/10
RADY MIASTA PORĘBA
z dnia 6 lipca 2010 r.
w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie
do realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
oraz wydawania w tym zakresie decyzji administracyjnych
Na podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z póżn.zm) oraz art.90m ust.2
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
( t.j.Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 z póżn.zm.) Rada
Miasta Poręba uchwala :

wień w sprawach z zakresu pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów będących
mieszkańcami Gminy Poręba.

§ 1. Upoważnić Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej wynikających z art.90m ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j.Dz.U.
z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.), w tym do
wydawania decyzji administracyjnych i postano-

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się BurmistrzowiMiasta Poręba.

Przewodniczący Rady Miasta Poręba
Gabriel Zieliński

2490
UCHWAŁA NR XXXIX/317/2010
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie opłat za świadczenia dodatkowe udzielane w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Miasto Pszów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
Rada Miejska w Pszowie uchwala, co następuje:

dziecka- 1 zł za godzinę zajęć,
5) nauka czytania i pisania - 1,20 zł za godzinę
zajęć,
6) zajęcia relaksacyjne - 0,80 zł za godzinę zajęć.
3. Możliwość odbywania zajęć, określonych
w ust. 2, wyznacza oferta edukacyjna każdego
z przedszkoli.

§ 1. 1. Ustala się odpłatność, wnoszoną przez
rodziców lub prawnych opiekunów dzieci, korzystających ze świadczeń przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Miasto Pszów, które przekraczają zakres realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, określoną odrębnymi
przepisami.
2. Odpłatność za świadczenia, o których mowa
w ust. 1, obejmuje następujące zajęcia:
1) gry i zabawy z wykorzystaniem komputera
- 1 zł za godzinę zajęć
2) zajęcia z wiedzy o regionie - 1 zł za godzinę
zajęć,
3) zajęcia z origami - 1 zł za godzinę zajęć,
4) zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/232/2001 Rady
Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2001r. w sprawie opłat za wyżywienie dzieci w Przedszkolach
Publicznych prowadzonych przez Miasto Pszów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od
1 września 2010r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pszowie
Weronika Lach-Witych
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UCHWAŁA NR LIV/452/2010
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Miastu Radzionków
oraz jego jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów – Ordynacja podatkowa,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach w których ulga będzie stanowić
pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142
poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o ﬁnansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240) Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady i tryb umarzania,
odraczania terminów zapłaty i rozkładania na raty
należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym zwanych dalej należnościami pieniężnymi,
przypadających Miastu Radzionków oraz jego
jednostkom podległym, do których nie stosuje
się przepisów – Ordynacja podatkowa, warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadku,
w którym ulga będzie stanowić pomoc publiczną
oraz organy uprawnione do udzielania ulg.
§ 2. Należnościami pieniężnymi, o których mowa
w § 1, są zaległe i bieżące należności pieniężne
(należność główna) przypadające od jednego
dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami
dochodzenia należności (należności uboczne),
a jeżeli należność główna została zapłacona jest
to suma należności ubocznych.
§ 3. 1. Należności pieniężne mogą zostać umorzone w całości lub w części w przypadkach
uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub
interesem publicznym.
2. Umorzenie należności głównej pociąga za
sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli
umorzenie dotyczy części należności głównej,
w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.
3. W przypadku umorzenia należności głównej
odsetki nalicza się do dnia złożenia wniosku.
4. Umorzenie należności pieniężnej, za którą
odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić,
gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.
5. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności
pieniężnej wyznacza się termin zapłaty pozostałej do
uregulowania części należności. W takim przypadku
w umowie poucza się dłużnika, iż niedotrzymanie

terminu zapłaty pozostałej części należności pieniężnej skutkuje wymagalnością całej należności
w wysokości sprzed umorzenia wraz z odsetkami
za opóźnienie od pierwotnego terminu wymagalności.
§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym
można odroczyć termin zapłaty całości lub części
należności pieniężnych, a także rozłożyć na raty
płatność całości lub części tychże należności.
2. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek
za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do
upływu terminu lub terminów zapłaty.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności pieniężnej w odroczonym terminie płatności – należność
pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz
z odsetkami za opóźnienie należnymi od pierwotnego terminu wymagalności.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci którejkolwiek z rat
– niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna w całości wraz z odsetkami
za opóźnienie należnymi od pierwotnego terminu
wymagalności.
§ 5. 1. Udzielanie ulg, o których mowa w § 3 i 4
następuje na wniosek dłużnika.
2. W przypadku, gdy:
1) osoba ﬁzyczna – zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość
nie przekracza kwoty 6.000,00 zł.;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majątku, z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia egzekucji
tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne:
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca oso-
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bowości prawnej uległa likwidacji;
5) nie można ustalić siedziby lub miejsca zamieszkania dłużnika na podstawie odpowiednich
rejestrów i informacji meldunkowych;
6) należność główna jest mniejsza lub równa
kwocie podwójnego najniższego wpisu sądowego
od pozwu;
7) odsetki za nieterminowe płatności nie przekraczają pięciokrotnej wartości opłaty dodatkowej
pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie
przesyłki listowej;
8) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny.
ulga w postaci umorzenia może być udzielana
z urzędu.
3. W przypadku zastosowania umorzenia z urzędu odsetki nalicza się do dnia podjęcia decyzji.
§ 6. 1. rganami uprawnionymi do umarzania
należności, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności są:
1) Burmistrz Miasta Radzionków,
2) Dyrektor jednostki budżetowej,
3) Dyrektor zakładu budżetowego.
2. Burmistrz Miasta na wniosek kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Miasta może umorzyć
zaległe należności, odroczyć termin zapłaty należności lub rozłożyć je na raty.
3. Dyrektor jednostki budżetowej, dyrektor
zakładu budżetowego mogą samodzielnie podjąć
decyzje dotyczące:
1) umorzenia należności nie przekraczającej 300 zł;
2) rozłożenia na raty należności do kwoty nie przekraczającej 2.000 zł;
3) odroczenia zapłaty należności do kwoty nie
przekraczającej 2.000 zł.
4. Burmistrz Miasta na wniosek dyrektora jednostki budżetowej, dyrektora zakładu budżetowego
może umorzyć, rozłożyć na raty lub odroczyć spłatę
należności przekraczających kwoty wymienione
w ust. 3 Podjęta przez Burmistrza decyzja jest
podstawą dla dyrektora jednostki budżetowej,
dyrektora zakładu do załatwienia wniosku dłużnika
lub z urzędu.
5. Umorzenie należności przekraczających 2.000
zł wymaga uzyskania pozytywnej opinii Komisji
Finansów i Rozwoju Miasta.
§ 7. Umarzanie, odraczanie terminu płatności
lub rozkładanie na raty spłaty należności, o których
mowa w niniejszej uchwale na rzecz podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób
ﬁnansowania może być dokonane wówczas, gdy:
1) ulgi nie stanowią pomocy publicznej - dot.
§ 5 ust. 2 pkt 1-7 niniejszej uchwały,
2) ulgi stanowią pomoc de minimis, w zakresie
i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji
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(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de
minimis (Dz.Urz.EU.L.06.379.5) – dot. § 3 ust. 1,
§ 4 ust.1 oraz § 5 ust. 2 pkt 8 niniejszej uchwały.
§ 8. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub
rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych
przypadających Miastu Radzionków lub jego jednostkom podległym wraz z dokumentami na jego
poparcie dłużnik składa na piśmie organowi.
2. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) nazwę ﬁrmy dłużnika, w przypadku osoby
ﬁzycznej dane osobowe dłużnika,
2) określenie rodzaju należności będącej przedmiotem wniosku,
3) wartość kwotową wnioskowanej ulgi,
4) określenie czasookresu zadłużenia,
5) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi,
6) oświadczenie o sytuacji majątkowej według
wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
3. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie
ulgi stanowiącej pomoc de minimis zobowiązany jest do dołączenia do wniosku dokumentów
o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30
kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59,
poz. 404 z późn.zm.) oraz informacji określonych
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311).
4. W przypadku stwierdzenia, po dokonanej weryﬁkacji wniosku, iż przedstawione dokumenty lub
podane informacje są niewystarczające i nie można
na ich podstawie ustalić istnienia lub nieistnienia
przesłanek do udzielenia ulgi, właściwy organ
wzywa dłużnika do ich uzupełnienia wyznaczając
jednocześnie dłużnikowi odpowiedni termin na ich
uzupełnienie.
5. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go
bez rozpatrzenia.
6. W przypadku wszczęcia z urzędu postępowania
w przedmiocie umorzenia należności pieniężnych
właściwy organ dokonuje ustalenia istnienia przesłanek warunkujących umorzenie tejże należności
na podstawie posiadanej dokumentacji.
§ 9. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych
składają Burmistrzowi Miasta w terminie do 15
– go lutego każdego roku, informacje o udzielonych
w roku poprzednim umorzeniach i innych ulgach
w spłacie należności.
2. Burmistrz Miasta w terminie do 15 - go marca
każdego roku przedstawia Radzie Miasta zbiorczą
informację o udzielonych w roku poprzednim umorzeniach i innych ulgach w spłacie wierzytelności.
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§ 10. W sprawach objętych niniejszą uchwała,
dotyczących przedsiębiorców niezależnie od formy ich prawnej działalności, mają zastosowanie
przepisy postępowania w sprawach dotyczących
udzielania pomocy publicznej i wynikające z nich
obowiązki składania sprawozdań z udzielonej pomocy.
§ 11. Organ może uchylić swoje rozstrzygniecie
o umorzeniu lub udzieleniu innych ulg w spłacaniu
wierzytelności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody,
na podstawie których umorzono lub udzielono
ulg w jej spłacaniu, okazały się fałszywe, bądź że
rozstrzygnięcie zostało wydane w wyniku przestępstwa, albo że dłużnik wprowadził ten organ w błąd
co do okoliczności, które stanowiły podstawę
rozstrzygnięcia.
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§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 13. Traci moc uchwała Nr V/32/2007 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie
określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat należności pieniężnych miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, do których
nie stosuje się przepisów – Ordynacja podatkowa oraz
wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Bernard Skibiński
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Załącznik
do Uchwały Nr LIV/452/2010
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 czerwca 2010 r.
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UCHWAŁA NR LIV/455/2010
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn.
t. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Miasta Radzionków uchwala, co następuje:

§ 3. Traci moc Uchwała nr XLV/388/2009 Rady
Miasta Radzionków z dnia 29 października 2009r.

§ 1. Rondo usytuowane u zbiegu ulic: Jana Kużaja, Gen. Władysława Sikorskiego, Zoﬁi Nałkowskiej
i Artura w Radzionkowie otrzymuje nazwę:Rondo
Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

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

§ 2. Graﬁczne usytuowanie ronda stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Bernard Skibiński

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
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2493
UCHWAŁA NR XLIV/19/2010
RADY GMINY RĘDZINY
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
Na podstawie art. 18ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. Z art..
17 ust. 1, pkt. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2000r. Nr 175,
poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowu
zmarłych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 259 z późn.
zm.) Rada Gminy Rędziny, uchwala co następuje:
§ 1. Koszty pogrzebu dla osób pobierających
zasiłek stały z pomocy społecznej, bezdomnych
oraz osób o nieustalonej tożsamości pokrywa
w całości gmina.
§ 2. 1. Pochowanie zwłok następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez urząd
stanu cywilnego właściwy dla miejsca zgonu.
2.Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem
zmarłego, na cmentarzu w Rędzinach, Kościelcu,
Mstowie lub Częstochowie po uprzedniej konsultacji z administratorem cmentarza. 3.Sprawienie
pogrzebu osobom wymienionym w § 1 odbywa
się poprzez: a)udzielenie zlecenia zakładowi pogrzebowemu, który przedstawi najkorzystniejszą
cenowo ofertę, b)przyznanie zasiłku celowego,
celowego specjalnego lub celowego zwrotnego
na sprawienie pogrzebu, przyznawanego przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na wniosek
osoby ponoszącej koszty pochówku, na zasadach
określonych w ustawie o pomocy społecznej.
4.Sprawienie pogrzebu osobom, o który, mowa
w §1 obejmuje w szczególności: 1)wystawienie
karty zgonu przez lekarza, 2)wystawienie aktu
zgonu przez USC, 3)przygotowanie zwłok do po-

chówku, w tym umycie , ubranie oraz odzież dla
osoby zmarłej 4)przechowywanie zwłok w domu
pogrzebowym lub chłodni, 5)dostarczenie trumny, urny, kremacja, 6)przewóz zwłok karawanem,
7)złożenie zwłok lub prochów w grobie ziemnym,
8)wydrukowanie klepsydr, zakup symbolicznej
wiązanki, 9) wykopanie, zakopanie, uformowanie
i oznaczenie grobu znakiem wyznania zmarłego
i tabliczką z imieniem i nazwiskiem oraz data
urodzenia i zgonu, 10)oraz inne wymagane
przepisami prawa. 5.Pochowanie zwłok następuje każdorazowo przy udziale przedstawiciela
Gminnego Ośrodka pomocy społecznej.
§ 3. 1. Wydatki na pokrycie kosztów sprawienia
pogrzebu, o których mowa w §2 ust. 5, pokrywa się
z wydatków na zadania własne gminnego Ośrodka pomocy Społecznej. 2. Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje zapłaty
lub zwrotu kosztów za sprawienie pogrzebu na
podstawie wniosku i rachunków przedstawionych
przez osoby, które dokonały pochówku lub rachunku wystawionego przez ﬁrmę, której pochówek
został zlecony.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rędziny i kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rędzinach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Knol

2494
UCHWAŁA NR XXXIX/326/10
RADY GMINY RUDNIK
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zaliczenia drogi ul. Kozielska w Rudniku do kategorii dróg gminnych
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marce 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.

Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), po zaciągnięciu
opinii Zarządu Powiatu Raciborskiego, Rada Gminy
Rudnik uchwala:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych
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drogę położoną w miejscowości Rudnik, gmina
Rudnik, ul. Kozielska na odcinku od skrzyżowania
z drogą krajową DK45 Opole Chałupki do skrzyżowania z drogą powiatową DP S3514 tzw. „Przejście
przez Rudnik”.
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg
wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapie sta-

nowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Mirosław Golijasz
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Załącznik
do Uchwały nr XXXIX/326/10
Rady Gminy Rudnik
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zał nr 1 do uchwały nr XXXIX-326-10
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UCHWAŁA NR 832/LXII/10
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 61/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 r.
dotyczącej zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Sosnowca (z późniejszymi zmianami)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 i art.
40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 4, art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Sosnowcu uchwala
§ 1. W Regulaminie Rady Miejskiej w Sosnowcu stanowiącym Załącznik nr 9 do Statutu Miasta
Sosnowca zatwierdzonym Uchwałą Nr 61/VII/03
Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia
2003r. (z późniejszymi zmianami) wprowadza się
następujące zmiany:1. W § 21, ustęp 2, po pkt 11
dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) przeprowadzenia głosowania imiennego,”
2. Paragraf 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29 Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że inny
tryb przewidują przepisy ustawy, z zastrzeżeniem
§ 59 ust. 2 i 7.”
3. Paragraf 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59. 1.Po zamknięciu dyskusji przewodniczący
obrad Rady oznajmia, że Rada przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla
zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego
o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie
przed wezwaniem radnych przez przewodniczącego
obrad Rady do głosowania.
2. Głosowanie jawne ma charakter imienny,
z zastrzeżeniem ust.5.
3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki, przy równoczesnym przyciśnięciu
odpowiedniego przycisku elektronicznego urządzenia do głosowania.
4. W przypadku głosowania przy pomocy elektronicznego urządzenia do głosowania, imienne wyniki
głosowania (wydruk z elektronicznego systemu głosowania) dołącza się do protokołów sesji.
5. W razie braku możliwości przeprowadzenia
głosowania przy pomocy elektronicznego urządzenia do liczenia głosów, przewodniczący obrad Rady
zarządza głosowanie jawne przez podniesienie ręki
i obliczenie głosów przez radnego wskazanego
przez Przewodniczącego obrad Rady. Głosowanie
takie nie ma charakteru imiennego.

6. Wyniki głosowania ogłasza na bieżąco przewodniczący obrad Rady.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, głosowanie imienne odbywa się po przyjęciu przez
Radę, zwykłą większością głosów, wniosku formalnego dotyczącego przeprowadzenia głosowania
imiennego.
8. Głosowanie imienne, w trybie ustępu 7, odbywa się przez wywoływanie radnych z nazwiska
i imienia w kolejności alfabetycznej i odnotowanie
w protokole, czy radny oddał głos „za”, „przeciw”,
czy „wstrzymuje się”.
9. W razie gdy wynik głosowania budzi wątpliwości, na wniosek przewodniczącego obrad Rady
lub wniosek radnego, zawierający uzasadnienie,
Rada zwykłą większością głosów może postanowić
o reasumpcji głosowania, z zastrzeżeniem ust. 10
i 11.
10. Wniosek o reasumpcję głosowania może być
zgłoszony tylko w ramach rozpatrywanego punktu
porządku obrad Rady.
11. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki
głosowania imiennego lub tajnego.
12. Postanowienie o reasumpcji głosowania
oznacza równocześnie unieważnienie poprzedniego głosowania w tej sprawie”.
4. Paragraf 61 otrzymuje brzmienie:
„§ 61. 1. Przez zwykłą większość należy rozumieć każdą większą liczbę głosów „za” od głosów
„przeciw”.
2. Przez bezwzględną większość uważa się każdą
liczbę głosów „za” przewyższającą połowę ważnie
oddanych głosów.
3. Bezwzględna większość ustawowego składu
Rady oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za
wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego
składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
4. Głos wstrzymujący się w głosowaniu jawnym
albo tajnym jest głosem ważnym.”
§ 2. W pozostałej części Uchwała Nr 61/VII/03
Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia
2003r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego
Statutu Miasta Sosnowca (z późniejszymi zmianami) pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Sosnowcu
Arkadiusz Chęciński

2496
UCHWAŁA NR 833/LXII/10
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 61/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Sosnowca (z późniejszymi zmianami)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 i art.
40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 4, art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Sosnowcu uchwala
§ 1. W Regulaminie Rady Miejskiej stanowiącym Załącznik nr 9 do Statutu Miasta Sosnowca
zatwierdzonym Uchwałą Nr 61/VII/03 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003r. (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:
Paragraf 15, ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Porządek obrad powinien zawierać w szczególności:
1) krótką informację Przewodniczącego Rady
o pracy Rady w okresie międzysesyjnym,
2) sprawozdanie Prezydenta z działalności w okresie międzysesyjnym,

3) pytania i uwagi radnych do informacji Przewodniczącego Rady o pracy Rady oraz sprawozdania
Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym”,
4) zapytania, wnioski i interpelacje.”
§ 2. W pozostałej części Uchwała Nr 61/VII/03
Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia
2003r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego
Statutu Miasta Sosnowca (z późniejszymi zmianami) pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Sosnowcu
Arkadiusz Chęciński

2497
UCHWAŁA NR XLIV/286/2010
RADY GMINY ŚLEMIEŃ
z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia
prowadzonego przez gminę Ślemień Przedszkola Publicznego w Ślemieniu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 Nr 142 poz. 1591, z póź. zm) i art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (tj. Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z póź,
zm.), Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:
§ 1. 1) Ustala się częściową odpłatność miesięczną za świadczenia dodatkowe realizowane przez
Przedszkole Publiczne prowadzone przez Gminę
Ślemień w zakresie przekraczającym realizacje pod-

stawy programowej wychowania przedszkolnego,
wykraczającej poza pięciogodzinny pobyt dziecka
w przedszkolu.
2) Opłata za świadczenia dodatkowe obejmuje
następujące zajęcia opiekuńczo- dydaktyczno – wychowawcze:
a) naukę czytania i pisania
b) kształcenia sprawności językowej,
c) zajęcia z terapii pedagogicznej,
d) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój
ﬁzyczny dziecka,
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e) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania,
f) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychoﬁzyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
g) zabawy aktywizujące oraz badawczo – rozwijające zainteresowania otaczającym światem

proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było
nieobecne za każdy dzień absencji w miesiącu
poprzednim.

§ 2. 1) Ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji
zajęć opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcze
wymienionych w § 1 ust. 2, w wysokości 1,50 zł
i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad
czas realizacji podstawy programowej.
2) Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn
liczby godzin i stawki wskazanej w ust. 1.
3) Liczba godzin zajęć wymienionych w § 1 ust.
2 świadczonych miesięcznie w przedszkolu określona zostanie w umowie cywilnoprawnej, zawartej
pomiędzy Dyrektorem, a rodzicem lub prawnym
opiekunem dziecka.
4) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 podlega

§ 4. Traci moc uchwała nr XVIII/133/2008 Rady
Gminy Ślemień z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie:
ustalenia wysokości opłaty stałej za świadczenia
prowadzonego przez gminę Ślemień Przedszkola
Publicznego w Ślemieniu

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Ślemień.

§ 5. 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązująca od
dnia 1 września 2010 r.
Przewodniczacy Rady Gminy w Ślemieniu
Marek Micor

2498
UCHWAŁA NR 422/XXXX/2010
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.
5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z pózn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały pod nazwą „Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach
Stefan Długaj

Załącznik
do Uchwały Nr 422/XXXX/2010
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 22 czerwca 2010 r.
REGULAMIN KONSULTACJI
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
§ 1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie stosuje się
w szczególności do następujących projektów aktów
prawa miejscowego:
1. Budżetu Gminy Woźniki
2. Rocznego Programu Współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie
3. Innych projektów aktów prawa miejscowego
w następujących dziedzinach sfery zadań publicznych:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrów-
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nywania szans tych rodzin i osób;
2. działalności na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. działalności charytatywnej;
4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. działalności na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka regionalnego;
6. ochrony i promocji zdrowia;
7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9. działalności na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn;
10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12. działalności wspomagającej rozwój techniki,
wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
w praktyce gospodarczej;
13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania;
15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17. wspierania i upowszechniania kultury ﬁzycznej i sportu;
18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego;
19. turystyki i krajoznawstwa;
20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22. upowszechniania i ochrony wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23. ratownictwa i ochrony ludności;
24. pomocy oﬁarom katastrof, klęsk żywiołowych,
konﬂiktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26. działalności na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
27. promocji i organizacji wolontariatu;
28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29. działalności na rzecz kombatantów i osób
represjonowanych;
30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;

Poz. 2498

32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym.
§ 2. Gminna Rada Sportu, powołana Zarządzeniem Burmistrza Woźnik, skupiająca przedstawicieli
stowarzyszeń działających w dziedzinie wspierania
i upowszechniania kultury ﬁzycznej i sportu opiniuje projekty aktów prawa miejscowego w formie
podejmowanych przez siebie uchwał w następujących sprawach:
1. Budżetu Gminy (w dziale sport i kultura ﬁzyczna);
2. Rocznego Programu Współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi;
3. Projektów aktów prawa miejscowego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury ﬁzycznej
i sportu.
§ 3. Miejsko – Gminny Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
skupiający przedstawicieli stowarzyszeń działających
w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności opiniuje
projekty aktów prawa miejscowego w formie podejmowanych przez siebie uchwał w następujących
sprawach:
1. Budżetu Gminy (w dziale ochrona przeciwpożarowa i ochrona ludności);
2. Rocznego Programu Współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi;
3. Projektów aktów prawa miejscowego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
§ 4. 1. Konsultacje innych projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji, które są kierowane na sesje Rady Miejskiej, odbywają się
w sposób określony w niniejszym rozdziale.
2. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Woźniki oraz na tablicach ogłoszeń urzędu zamieszcza się, nie później niż na 7 dni przed terminem
sesji Rady Miejskiej, informację o możliwości zgłaszania wniosków o konsultację danych projektów
aktów prawa miejscowego, które mogą dotyczyć
działalności statutowej organizacji.
3. Z wnioskiem o konsultację projektu aktu
prawa miejscowego może wystąpić organizacja
pozarządowa, której działalność statutowa obejmuje dziedzinę dotyczącą przygotowywanego aktu
prawa miejscowego.
4. Wniosek składa się w formie pisemnej przez
wnioskodawcę, ze wskazaniem, który projekt aktu
prawa miejscowego ma być konsultowany. Wniosek składa się nie później niż na jeden dzień przed
terminem sesji.
5. Organizacja pozarządowa jest zobowiązana
wraz z wniesieniem wniosku, o którym mowa
w ust. 4, okazać treść statutu, z którego wynika, iż
działalność statutowa organizacji obejmuje dziedzinę dotyczącą projektu aktu prawa miejscowego.
6. Tryb konsultacji polega na możliwości zgło-
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szenia uwag i propozycji dotyczących projektu aktu
prawa miejscowego przez wnioskodawcę poprzez
zaznaczenie we wniosku tych uwag lub propozycji.
7. Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek w wymaganym terminie, wówczas na sesji Rady Miejskiej
zostaną rozpatrzone uwagi organizacji pozarządowej dotyczące danego projektu aktu prawa
miejscowego.
8. Rada Miejska może wnioski organizacji pozarządowych uwzględnić lub odrzucić. O sposobie
rozpatrzenia danego wniosku wnioskodawca zosta-

Poz. 2498, 2499

nie poinformowany pisemnie.
9. Projekt aktu prawa miejscowego uważa się
również za skonsultowany jeżeli do danego projektu uchwały nie wpłynęły żadne wnioski ze strony
organizacji pozarządowych.
§ 5. Uchwały Gminnej Rady Sportu, Miejsko
– Gminnego Zarządu Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wnioski
składane przez organizacje pozarządowe nie mają
charakteru wiążącego dla Rady Miejskiej.

2499
UCHWAŁA NR 423/XXXX/2010
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust.3a
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236
poz. 2008 z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie szczegółowego sposobu określania
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006 r.
Nr 5 poz. 33) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co
następuje:
§ 1. Uchwała ustala wymagania, jakie powinni
spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Woźniki
powinien:
1) Przedstawić aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub
aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy wstecz.
2) Posiadać bazę lokalową i specjalistyczną
transportową, wraz z garażami, miejscami postojowymi na terenie wskazanym do prowadzenia tego
rodzaju działalności oraz potwierdzić tytuł prawny
do nieruchomości odpowiednimi dokumentami
(odpis z księgi wieczystej, umowa najmu).
3) Przedstawić dokument potwierdzający posia-

danie myjni samochodowej lub okazać się umowę
z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie.
4) Dysponować specjalistycznymi pojazdami
samochodowymi, umożliwiającymi bezpyłowe
odbieranie oraz transport odpadów komunalnych,
zawierającymi co najmniej:
a) instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń, o których mowa
w regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta i gminy Woźniki ;
b) instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych
oraz potwierdzić posiadanie w/w środków odpowiednimi dokumentami, a w szczególności umową
kupna – sprzedaży, najmu, fakturą lub dowodem
rejestracyjnym pojazdu.
5) Dysponować środkami transportu przystosowanymi do odbioru odpadów zebranych
selektywnie, opisanych w Planie Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Woźniki, w tym powstających
w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zużytych baterii przenośnych
i zużytych akumulatorów przenośnych oraz odpadów z remontów.
6) Posiadać specjalistyczne środki transportu,
o których mowa w § 2 pkt. 4 i 5 w ilości zapewniającej ciągłość świadczenia usług.
7) Specjalistyczne pojazdy używane do prowadzenia w/w działalności powinny być:
a) trwale i widocznie oznakowane adresem
i nazwą ﬁrmy, celem identyﬁkacji świadczącego
usługi;
b) wyposażone w narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów w razie ewentualnego rozsypania
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w trakcie prac załadunkowych.
8) Posiadać środki techniczne umożliwiające
zorganizowanie selektywnego, indywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie,
zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Miasta
i Gminy Woźniki.
9) Dysponować pojemnikami i workami dla właścicieli nieruchomości, do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych, przy czym pojemniki
powinny być:
a) szczelne, wyposażone w pokrywy;
b) trwale i widocznie oznakowane adresem i nazwą ﬁrmy, celem identyﬁkacji świadczącego usługi.
10) Posiadać umowę z podmiotem prowadzącym
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów, bądź deklarację gotowości odbioru przez
w/w podmiot odpadów zebranych selektywnie,
w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych
baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz odpadów z remontów.
11) Odebrane od właścicieli nieruchomości
niesegregowane odpady komunalne, przedsiębiorca, o którym mowa w § 2, winien kierować do
miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, wskazanych
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla
Województwa Śląskiego, z uwzględnieniem zapisów
zawartych w art.9 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz.
251 z późn. zm.). Powyższe miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów powinny być udokumentowane
umową z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, bądź
deklaracją gotowości odbioru przez w/w podmiot.
12) Posiadać środki techniczne umożliwiające
przekazywanie organowi gminy drogą elektroniczną danych, wymaganych przepisami prawa.
13) Działalność przedsiębiorcy świadczącego
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od mieszkańców miasta i gminy Woźniki powinna
być zgodna z Planem Gospodarki Odpadami Miasta
i Gminy Woźniki, Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta i gminy Woźniki oraz
z obowiązującymi przepisami prawnymi.

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy
Woźniki powinien:
1) Przedstawić aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub
aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy wstecz.
2) Posiadać bazę lokalową i specjalistyczną
transportową, wraz z garażami, miejscami postojowymi na terenie wskazanym do prowadzenia tego
rodzaju działalności oraz potwierdzić tytuł prawny
do nieruchomości odpowiednimi dokumentami
(odpis z księgi wieczystej, umowa najmu).
3) Przedstawić dokument potwierdzający posiadanie myjni samochodowej lub okazać się umowę
z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie.
4) Dysponować specjalistycznymi pojazdami
asenizacyjnymi, którymi ma być wykonywany transport nieczystości ciekłych, spełniającymi dodatkowo
wymagania techniczne oraz sanitarno-porządkowe,
określone 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) oraz udokumentować ich posiadanie
odpowiednimi dokumentami, a w szczególności
umową kupna – sprzedaży, najmu, fakturą lub
dowodem rejestracyjnym.
5) Posiadać specjalistyczne pojazdy, używane
do prowadzenia w/w działalności:
a) trwale i widocznie oznakowane adresem i nazwą ﬁrmy, celem identyﬁkacji świadczącego usługi;
b) w ilości zapewniającej ciągłość świadczenia
usług.
6) Udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach
Stefan Długaj

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie

2500
UCHWAŁA NR 424/XXXX/2010
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku
z art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991
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roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach
uchwala:
§ 1. Upoważnić Panią Bożenę Wojsyk p.o. kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Woźnikach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach
Stefan Długaj

2501
UCHWAŁA NR XXXVII/330/10
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 i art.18 ust.2 pkt
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.)
Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala:
§ 1. Określa się sposób konsultacji z radami
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.), projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
zwanych dalej „organizacjami pozarządowymi”,
a w szczególności programów współpracy.
§ 2. Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe, mające swoją siedzibę na
terenie Gminy Wręczyca Wielka.
§ 3. Konsultacje zarządza Wójt Gminy Wręczyca
Wielka, określając :
1. przedmiot konsultacji;
2. formę konsultacji;
3. termin konsultacji;
4. miejsce konsultacji.
§ 4. Konsultacje mogą być przeprowadzone
w jednej z niżej wskazanych form:
1. spotkania;
2. wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do
projektów, na formularzu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały;
3. badania opinii przedstawicieli organizacji

poprzez pisemne bądź e-mailowe poinformowanie
o prowadzonych konsultacjach;
4. ankiet skierowanych do przedstawicieli organizacji pozarządowych.
§ 5. 1. Ustalenia poczynione na spotkaniach
o których mowa w § 4 pkt 1, są odnotowywane
w protokole spotkania.
2. W przypadku przeprowadzenia konsultacji
w pozostałych formach, wynikiem konsultacji są
ankiety lub wystąpienia podmiotów uprawnionych
do udziału w konsultacjach złożone na piśmie, bądź
za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie o którym mowa w § 3.
3. Z przeprowadzonych konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza
sprawozdanie.
4. Po zakończeniu konsultacji protokoły, dokumenty i sprawozdania są przedstawiane Wójtowi Gminy.
5. Wyniki konsultacji Wójt przedstawia Radzie
w uzasadnieniu do projektów aktów o których
mowa w § 1.
§ 6. Informację o konsultacjach Wójt publikuje
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie WWW
Gminy i na tablicy ogłoszeń wskazując cel, formę oraz
termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
§ 7. 1. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla
władz gminy.
2. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne
bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących
udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w uchwale.
§ 8. Powyższa procedura konsultacji podlega
ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wręczyca Wielka.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 153

Poz. 2501

– 11668 –

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Prubant
Załącznik
do Uchwały Nr XXXVII/330/10
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 29 czerwca 2010 r.
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2502
UCHWAŁA NR XXXVII/331/10
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)
w związku z art.17 ust.1 pkt 11 i art.50 ust.6 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst
jednolity: Dz.U.z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.
zm.) Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala:
§ 1. 1.Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę ustala w drodze
decyzji administracyjnej Dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.
2. Usługi przyznawane są na podstawie:
1) wywiadu środowiskowego,
2) dokumentów o wysokości dochodów i innych
dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy,
3) zaświadczenia lekarskiego:
a) w przypadku usług opiekuńczych wymagane
jest zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu,
b) w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych zaświadczenie wydane przez lekarza
specjalistę.
3. Przy ustalaniu wymiaru godzin usług opiekuńczych uwzględnia się w szczególności:
- rodzaj schorzenia i sprawność ﬁzyczną podopiecznego,
- sytuację rodzinną i materialną,
- uwarunkowania środowiskowe,
- wydolność opiekuńczą rodziny.
§ 2. 1. Szczegółowe zasady odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę za przyznane usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala w drodze
zarządzenia Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Wręczycy Wielkiej.
3. Koszt jednej godziny usługi specjalistycznej
może również wynikać z porozumienia zawartego
z podmiotem realizującym te usługi.
§ 3. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
osoba ponosząca odpłatność za usługi może zostać
na jej wniosek, jej przedstawiciela ustawowego

albo pracownika socjalnego, zwolniona całkowicie
lub częściowo z ponoszenia opłat za określony czas
korzystania z usług, a zwłaszcza ze względu na:
- zdarzenie losowe,
- ponoszenie wysokich wydatków, w stosunku do dochodu, na koszty leczenia, zakup leków,
środków opatrunkowych, rehabilitacji,
- stosowanie specjalnej diety,
- sprawowanie opieki nad więcej niż jedną
osobą w rodzinie wymagającą pomocy w formie
usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną
przewlekle chorą.
2. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na podstawie wywiadu
środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.
§ 4. Osoba korzystająca z usług opiekuńczych
lub specjalistycznych usług opiekuńczych wnosi
opłaty za usługi do dnia 15 każdego miesiąca po
wykonaniu usług. Sposób wnoszenia opłaty określa decyzja administracyjna przyznająca usługi.
§ 5. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze w przypadku śmierci osoby samotnej,
nieposiadającej małżonka, wstępnych i zstępnych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we
Wręczycy Wielkiej.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVII/230/09 Rady
Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Prubant
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/331/10
Rady Gminy Wręczyca Wielka
Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Wysokość dochodu w %
w stosunku do kryterium
dochodowego ustalonego zgodnie
z art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej

Wysokość opłaty w % w
odniesieniu do kosztu jednej
godziny usługi dla osoby
samotnie gospodarują
gospodarującej

Wysokość opłaty w % w
odniesieniu do kosztu jednej
godziny usługi
dla osoby w rodzinie

Do 140%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

Powyżej 140% do 200 %

8%

10%

Powyżej 200% do 250%

15%

18%

Powyżej 250% do 300%

20%

23%

Powyżej 300% do 350%

25%

28%

Powyżej 350% do 400%

30%

35%

Powyżej 400% do 500%

40%

50%

Powyżej 500% do 600%

60%

70%

Powyżej 600% do 700%

75%

80%

Powyżej 700%

100%

100%

2503
UCHWAŁA NR LV/722/10
RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU
z dnia 14 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/217/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic obwodów publicznych gimnazjów,
których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), na wniosek
Prezydenta Miasta Zabrze Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:
§ 1. Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do uchwały
Nr XXIII/217/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
gimnazjów oraz granic obwodów publicznych gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Zabrze, poprzez:
1) wykreślenie treści: Gimnazjum Nr 19 w Zespole Szkół Sportowych ul. Płaskowickiej 2 ulice:

Płaskowickiej, Wolności 357-517 i 390-480;
2) dopisanie do obwodu Gimnazjum Nr 9 ul.
Olchowa 2 po treści: Plater, treści: Płaskowickiej,
oraz dopisanie po treści: Wiejska, treści: Wolności
357-397 i 392-480,.
Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu
mgr Adam Moś
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2504
UCHWAŁA NR LV/723/10
RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU
z dnia 14 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/216/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów
publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), na wniosek
Prezydenta Miasta Zabrze Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:
§ 1. Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIII/216/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia
8 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, których
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze,
poprzez:
1) wykreślenie treści: Szkoła Podstawowa Nr
19 ul. Płaskowickiej 2 ulice: Płaskowickiej, Wolności

375-507 i 390-478;
2) dopisanie do obwodu Szkoły Podstawowej
Nr 18 ul. Karczewskiego 10 po treści: Pawliczka,
treści: Płaskowickiej, oraz dopisanie po treści: Wolności 345A-373 i 362-388, treści: Wolności 377-397
i 392-452,.
Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu
mgr Adam Moś

2505
UCHWAŁA NR LVI/729/10
RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU
z dnia 5 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku
w sprawie statutu miasta Zabrze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art.
40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) na wniosek grupy radnych Rada
Miejska w Zabrzu uchwala:
§ 1. W § 49 ust. 1 statutu miasta Zabrze dodać
lit. j w brzmieniu:
„odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
oraz komisji Rady Miejskiej;”
§ 2. Dodać § 241 w załączniku nr 1 do statutu
miasta Zabrze w brzmieniu:
„Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
złożone podczas sesji Rady Miejskiej publikuje się
w Biuletynie Informacji Publicznej w ciągu 21 dni

w zakładce ‘Rada Miejska/Odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych’.”
§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXVI/
309/08 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu
miasta Zabrze z późniejszymi zmianami pozostają
bez zmian.
§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu
mgr Adam Moś
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2506
UCHWAŁA NR LVI/737/10
RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU
z dnia 5 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/658/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zabrze lub jej jednostkom podległym,
udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ust. 2 i
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o ﬁnansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)
w związku z art. 2 pkt 7 i pkt 10, art. 3, art. 5 i
art. 7 ust. 3, art. 37 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r.
Nr 59, poz. 404 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem
Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis oraz Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53,
poz. 311) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze
Rada Miejska w Zabrzu uchwala:
§ 1. W uchwale Nr XLIX/658/10 Rady Miejskiej
w Zabrzu z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zabrze lub
jej jednostkom podległym, udzielania innych ulg
w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów
lub osób do tego uprawnionych, dokonuje się
następujących zmian:
- podstawa prawna otrzymuje nowe brzmienie:
„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o ﬁnansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240) w związku z art. 2 pkt 7 i pkt 10, art.
3, art. 5 i art. 7 ust. 3, art. 37 ust. 1 i 2a ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 59, poz. 404 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem
Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis oraz Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie za-

kresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53,
poz. 311)”,
- w § 4 ust. 1 wykreśla się zapis: „mogą być
umarzane w całości lub części” i w to miejsce
wprowadza się zapis: „mogą być z urzędu umarzane w całości lub części”,
- w § 4 ust. 1 wykreśla się pkt 3 i pkt 8 oraz
dokonuje się przenumerowania punktów,
- § 4 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„Należności pieniężne, o których mowa w § 2,
mogą być umarzane w całości lub w części, jeżeli
zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny, uwzględniając jednocześnie uzasadniony
interes gminy. Umorzenie należności następuje na
wniosek dłużnika i tylko wówczas, gdy odroczenie
terminu zapłaty lub rozłożenie na raty nie zapewnia
spłaty tej należności.”,
- w § 4 ust. 3 po wyrażeniu: „o których mowa
w ust. 1” dopisuje się wyrażenie: „i ust. 2”,
- w § 9 ust.1 wykreśla się zapis: „w § 4 ust. 1
pkt 3, 4, 8,” i w to miejsce wprowadza się zapis: „w
§ 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 2”,
- w § 9 ust. 1 pkt c wykreśla się zapis: „w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca
2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy
publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy
(Dz.U. Nr 61, poz. 413)” i w to miejsce wprowadza
się zapis: „w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311)”,
- wykreśla się § 9 ust. 2 pkt d.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu
mgr Adam Moś
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2507
UCHWAŁA NR LVI/738/10
RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU
z dnia 5 lipca 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ronda zlokalizowanego w Zabrzu
na skrzyżowaniu alei Wojciecha Korfantego, ulicy Macieja Mielżyńskiego i ulicy Giordano Bruno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) na wniosek Klubu Radnych PiS
Rady Miejskiej w Zabrzu Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:
§ 1. Dla uczczenia pamięci Represjonowanych
Politycznie Żołnierzy Górników, którzy w latach 1949-1959 przymusowo pracowali w siedmiu kopalniach
węgla kamiennego na terenie Zabrza, nadać nazwę
ronda im. „Żołnierzy – Górników” zlokalizowanego
w Zabrzu na skrzyżowaniu alei Wojciecha Korfan-

tego, ulicy Macieja Mielżyńskiego i ulicy Giordano
Bruno.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu
mgr Adam Moś

2508
Sygn. akt II SA/Gl 75/10
WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH
Dnia 12 maja 2010 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
w składzie następującym:
Przewodniczący
Sędziowie
Protokolant

Sędzia NSA Ewa Krawczyk
Sędzia WSA Iwona Bogucka
Sędzia NSA Łucja Franiczek
(spr.)
Referent stażysta Grzegorz Śliwa

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2010 r. sprawy ze skargi Sebastiana Zolicha na

uchwałę Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28
września 2004 r. nr XXXIV/1055/2004 w przedmiocie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali
mieszkalnych oraz udzielania boniﬁkaty od ceny
przy sprzedaży lokali mieszkalnych
1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w częściach określonych w § 2 i § 3,
2) oddala skargę w pozostałym zakresie,
3) zasądza od Gminy Bielsko-Biała na rzecz skarżącego kwotę 150 (sto pięćdziesiąt) złotych tytułem
zwrotu części kosztów postępowania.

2509
Sygn. akt IV SA/Gl 478/09
WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH
Dnia 13 maja 2010 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
w składzie następującym :
Przewodniczący

Sędzia NSA Wiesław Morys
(spr.)

Sędziowie

Protokolant

Sędzia WSA Beata Kalaga – Gajewska
Sędzia WSA Małgorzata Walentek
st.sekr.sąd. Alicja Sadowska
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po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 maja
2010 r. sprawy ze skargi Wojewody Śląskiego na
uchwałę Rady Gminy Godów z dnia 16 lutego 2009 r.

nr XXV/235/09 w przedmiocie szkół i placówek
oświatowo – wychowawczych
stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

2510
OBWIESZCZENIE
STAROSTY RACIBORSKIEGO
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka
w placówce opiekuńczo – wychowawczej
Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U.
z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
ustalam średni miesięczny koszt
utrzymania dziecka

w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu
przy ulicy Klasztornej 8, od dnia 1 września 2010
roku, na kwotę 2 500,00 zł.
STAROSTA
Adam Hajduk

2511
OBWIESZCZENIE
RADY GMINY PRZYSTAJŃ
z dnia 12 lipca 2010 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXIII/12/98 Rady Gminy Przystajń
z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Przystajni
w Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni
Na podstawie art. 16 ust.3 i ust. 4 ustawy z dnia
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych) t.j. Dz.U.
z 2007 r. Nr 68, poz.449 z późn.zm.)Rada Gminy
Przystajń postanawia:
OGŁOSIĆ
w załączniku do niniejszego obwieszczenia
tekst jednolity uchwały Nr XXXIII/12/98 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie
przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Przystajni w Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Przystajni, zmienionej uchwałami:
1. uchwałą nr XIII/84/03 Rady Gminy Przystajń
z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIIII/12/98 z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury
w Przystajni w Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Przystajni;
2. uchwałą nr XXXV/44/09 Rady Gminy Przystajń
z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr XXXIII/12/98 Rady Gminy Przystajń
z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie przekształcenia
Gminnego Ośrodka Kultury w Przystajni w Gminny

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 30.11.2009 r. Nr 211, poz. 3942.
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Henryka Kapuścik
Załącznik
do Obwieszczenia
Rady Gminy Przystajń
z dnia 12 lipca 2010 r.
Uchwała nr XXXIII 12/98
Rady Gminy Przystajń
z dnia 16 kwietnia 1998 roku
w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka
Kultury w Przystajni w Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Przystajni.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.h w związku
z art. 7 ust.1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 13, poz. 74
z 1996 r. t.j. z późn.zm./ oraz art.13 ust. 1 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
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i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. Nr
110, poz.721 z 1997 r./ Rada Gminy uchwala co
następuje:
§ 1. Przekształcić Gminny Ośrodek Kultury w Przystajni w Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Przystajni.
§ 2. W związku z postanowieniami zawartymi
w § 1 rozszerza się dotychczasową działalność
Gminnego Ośrodka Kultury o działalność z zakresu
kultury ﬁzycznej, rekreacji i turystyki.
§ 3. Nadać statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni w brzmieniu
załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca
1998 roku.
Załącznik Nr
do uchwały XXXIII/12/98
Rady Gminy Przystajń
z dnia 16 kwietnia 1998 r.
STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKRACJI W PRZYSTAJNI
/tekst jednolity/
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Przystajni zwany dalej w treści statutu GOKSiR
jest jednostką organizacyjną gminy Przystajń.
§ 2. GOKSiR działa na terenie gminy Przystajń.
§ 3. GOKSiR może organizować swoje przedsięwzięcia /imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne
i inne/ również poza terenem gminy.
§ 4. Siedzibą GOKSiR jest miejscowość Przystajń.
Rozdział II
DZIAŁALNOŚĆ GOKSiR
§ 5. 1. GOKSiR prowadzi działalność kulturalną
polegającą na popieraniu twórczości, udostępnianiu,
popularyzacji i ochronie dóbr kultury, popularyzacji
sportu, turystyki, wypoczynku i rekreacji.
2. GOKSiR może prowadzić również działalność
usługowo-szkoleniową.
3. Wykonując zadania wymienione w pkt.1 i 2
GOKSiR w szczególności:
1) organizuje imprezy kulturalne /spektakle,

Poz. 2511

koncerty, wystawy, odczyty, imprezy rozrywkowe
i.t.p./,
2) organizuje imprezy sportowe i turystyczne
/turnieje, imprezy masowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne i.t.p./,
3) organizuje kursy i prowadzi koła zainteresowań,
4) prowadzi działalność w zakresie eksploatacji,
konserwacji i rozbudowy bazy kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej na terenie swego działania,
5) współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie upowszechniania, kultury,
sportu i rekreacji,
6) prowadzi impresariat artystyczny.
Rozdział III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE GOKSiR
§ 6. Obiektami, w których GOKSiR prowadzi
swoją działalność i zarządza nimi są:
1) budynek GOKSiR oraz kort tenisowy przy ul.
Targowej 5 w Przystajni
2) stadion sportowy przy ul. Bór w Przystajni,
3) boisko sportowe w Kuźnicy Starej,
4) boisko sportowe w Kostrzynie,
5) boisko sportowe w Podłężu Szlacheckim.
§ 7. Organizację wewnętrzną GOKSiR określa
dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
§ 8. 1. Nadzór nad działalnością GOKSiR sprawuje Wójt.
2. Wójt może powołać Społeczną Radę Programową jako organ doradczy i opiniodawczy
w sprawach działalności GOKSiR.
§ 9. 1. GOKSiR kieruje dyrektor.
2. Dyrektor reprezentuje GOKSiR na zewnątrz.
3. GOKSiR jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy.
4. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa
pracy w stosunku do pracowników GOKSiR.
§ 10. 1. Dyrektor GOKSiR jest powoływany i odwoływany przez Wójta.
2. Powołanie dyrektora może być poprzedzone
konkursem. Regulamin konkursu ustala Wójt.
3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku
do dyrektora GOKSiR wykonuje Wójt lub osoba
przez niego upoważniona.
Rozdział IV
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOKSiR
§ 11. 1. GOKSiR prowadzi gospodarkę ﬁnansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury
w ramach posiadanych środków oraz w oparciu
o plan działalności, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.
2. Do składania w imieniu GOKSiR-u oświad-
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czeń w zakresie praw i obowiązków ﬁnansowych
oraz majątkowych wymagane jest współdziałanie
dyrektora i głównego księgowego.
Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12. GOKSiR używa pieczęci podłużnej z nazwą

Poz. 2511, 2512

w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
§ 13. Zmiana postanowień Statutu wymaga uchwały Rady Gminy.
§ 14. W sprawach nie unormowanych w Statucie
obowiązują właściwe przepisy prawne dotyczące
przedmiotu regulacji.

2512
OGŁOSZENIE
STAROSTY ŻYWIECKIEGO
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków
Na podstawie art.24a ust.8 ustawy z dnia 17
maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograﬁczne
/tekst jednolity z 2005r. Dz.U.Nr 240, poz.2027/
ogłaszam co następuje:
Projekt operatuewidencji gruntów i budynków
sporządzony w wyniku modernizacji ewidencji
gruntów i założenia ewidencji budynków na obszarze obrębów KOCIERZ MOSZCZANICKI, KOCIERZ
RYCHWAŁDZKI OKRAJNIK w jednostce ewidencyjnej Łękawica, po wyłożeniu w dniach od 29
marca 2010r. do 01 kwietnia 2010r. oraz od dnia
06.04.2010r. do 20.04.2010r.

stał się operatem ewidencji gruntów i budynków .
W związku z powyższym, na podstawie art.24a
ust.9, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą
dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków
ujawnione w operacie opisowo-kartograﬁcznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia
w dzienniku urzędowym województwa powyższej
informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.
Zarzuty zgłoszone po terminie będą traktowane
jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją
gruntów i budynków.
STAROSTA
Andrzej Zieliński
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Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego
Œl¹ski Urz¹d Wojewódzki w Katowicach
informuje, ¿e przyjmowane s¹ zg³oszenia na prenumeratê
Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego.
Zg³oszenia proszê kierowaæ na adres:
Zak³ad Obs³ugi Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagielloñska 25.
Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespó³ ds. Poligraﬁi Zak³adu Obs³ugi
Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagielloñska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 800 - 1500
Egzemplarze bie¿¹ce oraz z lat ubieg³ych mo¿na nabywaæ w Zespole ds. Poligraﬁi
Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagielloñska 25.
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Informacje
o Dziennikach Urzêdowych
Województwa Œl¹skiego
znajduj¹ siê na stronie Internetowej
Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego
w Katowicach
www.katowice.uw.gov.pl
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