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UCHWAŁY:

1829 – Rady Powiatu w Bielsku-Białej nr IV/6/36/11 z dnia 31 marca 2011 r. 
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Bielskiego 6912

1830 – Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr V/73/2011 z dnia 8 marca 2011 r. w spra-
wie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-Białej 6917

1831 – Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr VI/95/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. 
w sprawie nadania nazwy i ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego - jednostki 
organizacyjnej Gminy Bielsko-Biała, powstałej z mocy prawa z dotychcza-
sowego Żłobka działającego jako publiczny zakład opieki zdrowotnej 6922

1832 – Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr VI/97/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. 
w sprawie ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 
prowadzone przez Gminę Bielsko – Biała 6923

1833 – Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr VI/100/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/1080/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-
-Białej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie opłat za przewozy osób 
i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej 6924

1834 – Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr VI/101/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. 
w sprawie przyjęcia „Regulaminu przewozu osób w publicznym trans-
porcie zbiorowym” 6926

1835 – Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr VI/103/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. 
w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-
-Białej 6930

1836 – Rady Miejskiej w Bieruniu nr IV/1/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w spra-
wie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funk-
cjonowania 6935

1837 – Rady Miejskiej w Bieruniu nr IV/2/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w spra-
wie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte 
wyniki sportowe 6936

1838 – Rady Miejskiej w Bieruniu nr IV/3/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie 
przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych (zawodników) 
za osiągnięte wyniki sportowe 6938

1839 – Rady Gminy Buczkowice nr VI/31/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Buczkowice 6940

1840 – Rady Miejskiej w  Czechowicach-Dziedzicach nr VII/50/11 z dnia 29 marca 
2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne 
przedszkola prowadzone przez Gminę Czechowice-Dziedzice 6941

1841 – Rady Miejskiej w  Czechowicach-Dziedzicach nr VII/51/11 z dnia 29 marca 
2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przepisów porządkowych 
związanych z przewozem osób i bagażu w środkach gminnej komunikacji 
zbiorowej organizowanej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 
w Czechowicach Dziedzicach 6941

1842 – Rady Gminy Gilowice nr VI/23/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian 
Statutu Urzędu Gminy Gilowice 6942
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1843 – Rady Gminy Gilowice nr VI/25/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXII /137/09 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 marca 2009 r. 
w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za wa-
runki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady 
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, a także wysokość 
i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 
nauczycielom w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Gilowice 6942

1844 – Rady Miejskiej w Jaworznie nr VI/75/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie 
zmiany nazwy ulicy 22 Lipca na ulica Owocowa 6943

1845 – Rady Gminy Jeleśnia nr IV/24/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie 
zmian w statucie Gminy Jeleśnia 6945

1846 – Rady Miejskiej w Łazach nr VI/40/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Łazy 6945

1847 – Rady Miasta i Gminy w Pilicy nr VII/37/2011 z dnia 30 marca 2011 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu miasta i gminy Pilica” 6945

1848 – Rady Miasta Żory nr 42/V/11 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określe-
nia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
Miasta Żory 6996

1849 – Rady Miejskiej w Żywcu nr VIII/52/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie 
zasad przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sporto-
we 6996

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

1850 – nr NP/II/0911/53/11 z dnia 15 kwietnia 2011 r. stwierdzające nieważność 
w części uchwały Nr 42/V/11 Rady Miasta Żory z dnia 24 lutego 2011 r. 
w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości cie-
kłych na terenie Miasta Żory 6998

1829

UCHWAŁA NR IV/6/36/11
RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Bielskiego

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.), art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku 
o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz.130 

z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Rada Powiatu w Biel-
sku- Białej uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się:
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1. herb Powiatu Bielskiego, według załącznika 
nr 1 do uchwały,

2. flagę Powiatu Bielskiego, według załącznika 
nr 2 do uchwały,

3. pieczęć Powiatu Bielskiego, według załącznika 
nr 3 do uchwały.

§ 2. Herb, flaga i pieczęć Powiatu Bielskiego 
są własnością Powiatu oraz znakami prawnie 
chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie 
w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze 
wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej 
uchwale.

§ 3. 1. Prawo do używania herbu, flagi i pieczęci, 
wymienionych w § 1 przysługuje organom i jed-
nostkom organizacyjnym Powiatu Bielskiego.

2. Symboli, o których mowa w § 1 mogą uży-
wać także inne osoby i jednostki organizacyjne, 
po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Powiatu 
w Bielsku - Białej.

§ 4. Herb Powiatu Bielskiego umieszcza się:
1. w siedzibie władz powiatu na zewnątrz i we-

wnątrz budynku,
2. na obiektach stanowiących siedziby powiato-

wych jednostek organizacyjnych,
3. w winietach wydawnictw i publikacji promo-

cyjnych oraz na przedmiotach promujących powiat, 
w tym na stronie internetowej powiatu,

4. na drukach promocyjnych, blankietach ko-
respondencyjnych i okolicznościowych organów 

Poz. 1829

Powiatu Bielskiego.

§ 5. Flaga Powiatu Bielskiego może być wywie-
szana:

1. codziennie na budynkach lub przed bu-
dynkami stanowiącymi siedzibę władz powiatu 
i powiatowych jednostek organizacyjnych,

2. w miejscach obrad Rady Powiatu w Bielsku 
– Białej w czasie jej posiedzeń,

3. okolicznościowo - z okazji świąt i rocznic 
państwowych, wojewódzkich, powiatowych i gmin-
nych.

§ 6. Odciski pieczęci z godłem herbu Powiatu 
Bielskiego używa się do sygnowania dokumentów 
o charakterze uroczystym (np. dyplomy, podzięko-
wania, listy gratulacyjne, akty nadania).

§ 7. Herb, flaga i pieczęć Powiatu Bielskiego 
mogą być umieszczane, używane i rozpowszech-
niane wyłącznie w sposób zapewniający należną 
im cześć, powagę i poszanowanie.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi 
Powiatu w Bielsku - Białej.

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

Przewodniczący Rady  
Roman Migdał
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Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/6/36/11

Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2011 r.

Załcznik nr 1 
do uchwały nr IV/6/36/11 
Rady Powiatu w Bielsku-Białej 

                                                                                                      z dnia 31 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/6/36/11

Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2011 r.

Załcznik nr 2 
do uchwały nr IV/6/36/11 
Rady Powiatu w Bielsku-Białej 

                                                                                                      z dnia 31 marca 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/6/36/11

Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2011 r.

Załcznik nr 3 
do uchwały nr IV/6/36/11  
Rady Powiatu w Bielsku-Białej 

                                                                                         z dnia 31 marca 2011 r.
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UCHWAŁA NR V/73/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 8 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-Białej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz na pod-
stawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 
o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 19, poz. 
115 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala 

§ 1. Zmienia się przebieg niektórych istniejących 

dróg gminnych, określony w Rozporządzeniu Nr 
26/98 Wojewody Bielskiego z dnia 30 grudnia 1998r. 
w sprawie zaliczenia dróg publicznych do katego-
rii lokalnych miejskich w Bielsku-Białej (Dziennik 
Urzędowy Województwa Bielskiego Nr 24, poz. 399) 
i ustala się go w sposób jak to określono poniżej 
i przedstawiono na załącznikach graficznych Nr 1, 
2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Lp. Ulica przebieg od... przebieg do... oznaczenie geodezyjne

1. Legnicka ul. Warmińskiej do ul. Pomorskiej
działka 1300/439 i 1300/158 oraz część 
działki 1300/36

2. Osiedlowa
ul. Kazimierza 
Wielkiego

kończy się ślepo na 
241 mb

działka 4280/74 i 4280/168 oraz część 
działki 4280/71 i 4280/70

3. Podhalańska ul. Krowoderskiej
kończy się ślepo na 
695 mb 

działka 376/9, 364/6 i 360/8

4. Promienna ul. Szerokiej
kończy się ślepo na 
233 mb

działka 382/87, 376/39 i 376/34 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Bielska - Białej.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Batycki



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 97
Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 97
Dziennik Urzêdowy

– 6918 – Poz. 1830

dz. 1300/36

dz. 1300/158

dz. 1300/439

W
arm

iska

Pom
or s ka

W
ie lko po ls ka

G
da  sk a

W
ielkopolska

G
das ka

Wielkopolska


   

  

Pomorska

ul. Legnicka
Załcznik nr 1
do uchwały nr V/73/2011
Rady Miejskiej w Bielsku - Białej
z dnia 8 marca 2011 r. 

Przewodniczcy Rady Miejskiej 

             Ryszard Batycki

Załącznik nr 1Załącznik nr 1
do uchwały nr V/73/2011

Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejRady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 8 marca 2011 r.z dnia 8 marca 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr V/73/2011

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 8 marca 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr V/73/2011

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 8 marca 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr V/73/2011

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 8 marca 2011 r.
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UCHWAŁA NR VI/95/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 12 kwietnia 2011 r.

w sprawie nadania nazwy i ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego - jednostki organizacyjnej 
Gminy Bielsko-Biała, powstałej z mocy prawa z dotychczasowego Żłobka 

działającego jako publiczny zakład opieki zdrowotnej

Na podstawie: art. 8 ust. 1, pkt.1 i ust. 2, art. 
11, art. 75 ust. 1 oraz art. 76 ustawy z dnia 4 lu-
tego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235), art.12 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmiana-
mi), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40, ust. 2, 
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska 
postanawia 

§ 1. Ustalić Statut jednostki organizacyjnej Gmi-
ny Bielsko-Biała o nazwie Żłobek Miejski, w treści 
jak w załączeniu.

§ 2. Pracownicy dotychczasowego Żłobka - pu-
blicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącego 
część Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bielsku-Białej, stali się z mocy prawa pracow-
nikami Żłobka Miejskiego - jednostki budżetowej 
Gminy Bielsko-Biała.

§ 3. 1. Mienie nieruchome stanowiące wła-
sność Gminy Bielsko-Biała, będące w trwałym 
zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Bielsku-Białej i w dotychczasowej 
dyspozycji Żłobka funkcjonującego w jego 
strukturach, zostanie przekazane w trwały zarząd 
Żłobka Miejskiego - jednostki budżetowej Gminy 
Bielsko-Biała.

2. Mienie ruchome stanowiące własność 
Gminy Bielsko-Biała, będące dotychczas na 
stanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bielsku-Białej i wykorzystywane przez Żłobek 
funkcjonujący w jego strukturach, zostanie przeka-
zane do dyspozycji Żłobka Miejskiego - jednostki 
budżetowej Gminy Bielsko-Biała.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Bielska-Białej.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Batycki

Załącznik
do uchwały nr VI/95/2011

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 12 kwietnia 2011 r.

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
z siedzibą w Bielsku-Białej

Rozdział I. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Jednostka organizacyjna Gminy Biel-
sko-Biała o nazwie Żłobek Miejski, zwany dalej 
Żłobkiem, funkcjonuje jako jednostka budżetowa 
gminy i działa w szczególności na podstawie usta-
wy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235).

§ 2. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje 
Prezydent Miasta Bielska-Białej.

§ 3. 1. Siedziba Żłobka mieści się w Bielsku-
-Białej przy ul. Pod Grodziskiem 4.

2. Działalność Żłobka prowadzona jest w pla-
cówkach zlokalizowanych w Bielsku-Białej:

- przy ul. Pod Grodziskiem nr 4,
- przy ul. Legionów nr 21.

§ 4. Żłobek świadczy usługi na rzecz dzieci 
mieszkańców miasta Bielska-Białej, a w przypadku 
wolnych miejsc może świadczyć usługi na rzecz 
innych dzieci. 

Rozdział II. 
CELE I ZADANIA 

§ 5. 1. Żłobek obejmuje opieką dzieci w wieku 
od ukończenia 20 tygodnia życia.

2. Opieka w Żłobku może być sprawowana nad 
dziećmi do ukończenia roku szkolnego, w którym 
dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy 
niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka 
wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

§ 6. Celem Żłobka jest zapewnienie dzieciom 
opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaga-
nie rodziców / opiekunów prawnych w wychowaniu 
dziecka.
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§ 7. Do zadań Żłobka należy:
- zapewnienie dziecku opieki w warunkach 

bytowych zbliżonych do warunków domowych, 
zgodnie z jego potrzebami,

- zagwarantowanie dziecku właściwej opieki 
pielęgnacyjnej,

- prowadzenie działań opiekuńczo-wychowaw-
czych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój 
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku 
dziecka, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych 
z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywi-
dualnych potrzeb dziecka,

- rozwijanie samodzielności dziecka oraz wy-
rabianie właściwych nawyków higieny osobistej,

- kształtowanie umiejętności współdziałania 
w grupie rówieśniczej i właściwych zachowań 
społecznych,

- organizowanie odpoczynku dziennego, 
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziec-
ka,

- zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywie-
nia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe 
zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowy-
mi,

- promocja zdrowia,
- współpraca z rodzicami / opiekunami praw-

nymi oraz ich wspomaganie w wychowaniu dziecka 
w oparciu o jego indywidualne potrzeby.

Rozdział III. 
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI 

§ 8. 1. Naboru dzieci do Żłobka dokonuje Dy-
rektor Żłobka.

2. Do Żłobka przyjmowane są w pierwszej kolej-
ności dzieci, których rodzice / opiekunowie prawni 
pracują lub uczą się.

3. Z rodzicami / opiekunami prawnymi dzieci 
przyjętych do Żłobka zawiera się umowy w sprawie 
korzystania z usług Żłobka oraz odpłatności za te 
usługi.

4. W Żłobku zapewnia się każdemu dziecku 
opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie. W szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki 
w Żłobku może być na wniosek rodzica / opiekuna 
prawnego wydłużony za dodatkową opłatą.

Poz. 1831, 1832

Rozdział IV. 
ORGANIZACJA ŻŁOBKA 

§ 9. 1. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na 
zewnątrz Dyrektor.

2. Z Dyrektorem Żłobka stosunek pracy nawią-
zuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.

3. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich 
pracowników Żłobka.

§ 10. Organizację wewnętrzną Żłobka określa 
regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrekto-
ra Żłobka i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej.

Rozdział V. 
GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 11. 1. Gospodarka finansowa Żłobka pro-
wadzona jest w formie właściwej dla jednostki 
budżetowej na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicz-
nych.

2. Rachunkowość Żłobka prowadzona jest na 
podstawie obowiązujących przepisów o rachun-
kowości.

§ 12. 1. Pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku 
są odpłatne, a wysokość opłat ustala Rada Miejska 
w Bielsku-Białej.

2. Przychody Żłobka są przychodami budżetu 
Gminy Bielsko-Biała.

3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłob-
ku:

a) opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, bez 
względu na liczbę dni nieobecności,

b) rodzicom / opiekunom prawnym dziecka 
przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie, w wy-
sokości iloczynu obowiązującej dziennej stawki 
żywieniowej i liczby dni nieobecności.

Rozdział VI. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie 
właściwym dla jego ustalenia.

1832

UCHWAŁA NR VI/97/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 12 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 
prowadzone przez Gminę Bielsko – Biała

Na podstawie: art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku 
z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 
2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 
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ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.). Rada Miejska uchwala 

§ 1. 1. Usługi świadczone przez publiczne przed-
szkola prowadzone przez Gminę Bielsko – Biała 
w zakresie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego, określonej przez właściwego 
ministra w odrębnych przepisach, realizowane są 
bezpłatnie, w wymiarze 5 godzin dziennie, zgodnie 
z rozkładem godzin określonym w statucie danego 
przedszkola.

2. Ustala się odpłatność za świadczenia związane 
z opieką, nauczaniem i wychowaniem realizowane 
przez przedszkola poza godzinami przypadającymi 
na bezpłatną podstawę programową wychowania 
przedszkolnego.

§ 2. 1. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 2 wynosi 
1,60 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze 
świadczeń.

2. Opłatę oblicza się co miesiąc, jako iloczyn 
liczby godzin korzystania ze świadczeń oraz stawki 
określonej w ust. 1.

3. Szczegółowe zasady korzystania z przed-
szkola oraz wnoszenia opłat za realizowane przez 
przedszkole świadczenia określa umowa cywilno-
prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola 
a rodzicami (opiekunami prawnymi).

§ 3. 1. Ustala się 50% ulgę w opłacie, o której 
mowa w § 2:

1) dla dzieci z rodzin znajdujących się w trud-
nej sytuacji materialno - bytowej, których dochód 
netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 
dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 28 
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. 
U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) i którym 
przysługuje uprawnienie do zasiłku rodzinnego,

2) dla drugiego i kolejnych dzieci uczęszcza-
jących do przedszkola, z rodzin niespełniających 
kryterium, o którym mowa w pkt 1,

3) dla dzieci z rodzin zastępczych.
2. Zwolnieniu z wnoszenia opłaty, o której 

mowa w § 2 podlegają:
1) dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialno - bytowej, których dochód 
netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 
dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. 
Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) i którym Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Bielsku – Białej pokrywa 
koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu,

2) dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjal-
nego.

3. W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta 
może obniżyć opłatę lub zwolnić z jej wnoszenia.

4. W przypadku dzieci niebędących mieszkań-
cami Gminy Bielsko – Biała, a uczęszczających do 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko 
– Biała, nie stosuje się ust. 1 – 3.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LII/1192/2010 Rady 
Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 26 stycznia 2010 
roku w sprawie ustalania opłat za świadczenia do-
datkowe udzielane przez przedszkola prowadzone 
przez Gminę Bielsko – Biała.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Bielska - Białej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania 
od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Batycki

1833

UCHWAŁA NR  VI/100/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 12 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/1080/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
z dnia 12 października 2004 r. 

w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 
15 oraz w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z późn.zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, 
poz. 1050, z późn.zm.) Rada Miejska postanawia 

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/1080/2004 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 października 
2004 r. w sprawie opłat za przewozy osób i baga-
żu pojazdami komunikacji miejskiej (zmienionej 
Uchwałami: Nr XLV/1417/2005 z dnia 14 czerwca 
2005 r., Nr LXI/1934/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r., 
Nr V/58/2007 z dnia 20 lutego 2007 r., Nr XXIII/604/
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2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r., Nr LII/1191/2010 
z dnia 26 stycznia 2010 r., Nr LVIII/1327/2010 z dnia 
29 czerwca 2010 r. oraz Nr V/69/2011 z dnia 8 marca 
2011 r.) wprowadzić następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się opłaty za jednorazowe przewozy 

osób pojazdami komunikacji miejskiej w następu-
jącej wysokości:

„ 1. Na liniach miejskich w granicach admini-
stracyjnych miasta Bielska-Białej:

„ a) dziennych:
-bilet normalny - 2,60 zł
-bilet ulgowy - 1,30 zł
b) nocnych (od godz. 2300do godz. 400)
-bilet normalny - 3,40 zł
-bilet ulgowy - 1,70 zł
2. Na liniach podmiejskich:
a) do pierwszego przystanku poza granicami 

administracyjnymi miasta:
- bilet normalny - 2,60 zł
- bilet ulgowy - 1,30 zł
b) od pierwszego przystanku poza granicami 

administracyjnymi miasta:
-bilet normalny - 3,40 zł
- bilet ulgowy - 1,70 zł
3. Bilet za przewóz bagażu, zwierzęcia na 

wszystkie linie miejskie i podmiejskie (nie dotyczy 
pasażerów posiadających bilety miesięczne i na 
trzy kolejne miesiące) - 2,60 zł.

4. Bilet jednodniowy NA OKAZICIELA na wszyst-
kie linie miejskie i podmiejskie:

-normalny - 10,00 zł
-ulgowy - 5,00 zł
5. Weekendowy bilet rodzinny - 10,00 zł.
6. Bilet 60 minutowy uprawniający do nieogra-

niczonej liczby przejazdów w ciągu 60 minut od 
momentu skasowania:

- normalny - 4,00 zł
- ulgowy - 2,00 zł”
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się opłaty za następujące rodzaje 

biletów miesięcznych, ważnych na trzy kolejne 
miesiące i okresowych:

I. BILETY ULGOWE:
1. NA JEDNĄ LINIĘ:
a) imienny bilet miesięczny na określoną linię 

miejską lub podmiejską - 36,00 zł 
b) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na 

określoną linię miejską lub podmiejską - 99,00 zł
2. SIECIOWE:
a) imienny bilet miesięczny na wszystkie linie 

miejskie - 44,00 zł
b) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na 

wszystkie linie miejskie - 123,00 zł
c) imienny bilet miesięczny na określoną linię 

podmiejską i wszystkie linie miejskie - 48,00 zł 
d) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na 

określoną linię podmiejską i wszystkie linie miej-
skie - 135,00 zł

e) imienny bilet miesięczny na wszystkie linie 

Poz. 1833

miejskie i podmiejskie - 51,00 zł
f) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na 

wszystkie linie miejskie i podmiejskie - 144,00 zł
g) socjalny imienny bilet miesięczny na wszyst-

kie linie miejskie i podmiejskie, ważny w dni 
robocze oraz soboty - 24,00 zł

h) socjalny imienny bilet na trzy kolejne miesią-
ce na wszystkie linie miejskie i podmiejskie, ważny 
w dni robocze oraz w soboty - 72,00 zł

3. OKRESOWE:
a) imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie 

miejskie i podmiejskie - 16,00 zł 
b) imienny bilet 7-dniowy na określoną linię 

miejską lub podmiejską - 13,00 zł 
4. SPECJALNE:
a) imienny bilet miesięczny na określoną linię 

miejską lub podmiejską - 26,00 zł
b) imienny bilet miesięczny na wszystkie linie 

miejskie - 31,00 zł
c) imienny bilet miesięczny na wszystkie linie 

miejskie i podmiejskie - 36,00 zł
II. BILETY NORMALNE:
1. NA JEDNĄ LINIĘ:
a) imienny bilet miesięczny na określoną linię 

miejską lub podmiejską - 72,00 zł
b) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na okre-

śloną linię miejską lub podmiejską - 198,00 zł
2. SIECIOWE:
a) imienny bilet miesięczny na wszystkie linie 

miejskie - 88,00 zł
b) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na 

wszystkie linie miejskie - 246,00 zł
c) imienny bilet miesięczny na określoną linię 

podmiejską i wszystkie linie miejskie - 96,00 zł 
d) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na 

określoną linię podmiejskąi wszystkie linie miejskie 
- 270,00 zł

e) imienny bilet miesięczny na wszystkie linie 
miejskie i podmiejskie - 102,00 zł

f) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na 
wszystkie linie miejskie i podmiejskie - 288,00 zł

g) miesięczny bilet NA OKAZICIELA na wszyst-
kie linie miejskie i podmiejskie - 120,00 zł 

3. OKRESOWE:
a) imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie 

miejskie i podmiejskie - 32,00 zł
b) imienny bilet 7-dniowy na określoną linię 

miejską lub podmiejską - 26,00 zł „

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
2011 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego, w prasie 
lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Batycki



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 97
Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 97
Dziennik Urzêdowy

– 6926 – Poz. 1834

1834

UCHWAŁA NR VI/101/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 12 kwietnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2
pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z poźn.zm.) oraz art. 46 ust. 1 pkt 9,
lit.a) i art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o pu-
blicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. 
Nr 5, poz. 13) Rada Miejska postanawia 

§ 1. Przyjąć „Regulamin przewozu osób w pu-
blicznym transporcie zbiorowym” stanowiący 
Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/718/2004 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 stycznia 2004r. 
w sprawie przepisów porządkowych obowiązu-
jących przy przewozie osób i bagażu ręcznego 
pojazdami komunikacji miejskiej.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Batycki

Załącznik
do uchwały nr VI/101/2011

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 12 kwietnia 2011 r.

Regulamin przewozu osób 
w publicznym transporcie zbiorowym

Rozdział I
Przepisy ogólne. 

§ 1. Regulamin określa warunki obsługi po-
dróżnych, zwanych dalej „Pasażerami”, warunki 
odprawy oraz warunki przewozu osób i bagażu 
przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-
-Białej, zwany dalej MZK, a w szczególności:

1. prawa i obowiązki MZK,
2. przepisy obowiązujące przy przewozie 

osób,
3. przepisy obowiązujące przy przewozie zwie-

rząt i bagażu podręcznego,
4. zasady prowadzenia kontroli dokumentów 

przewozu osób lub bagażu,

5. skargi, odwołania i reklamacje.

§ 2. Pasażerowie oraz kierujący pojazdami MZK, 
a także osoby upoważnione do kontroli dokumen-
tów przewozu osób lub bagażu, są zobowiązani do 
przestrzegania niniejszego regulaminu.

Rozdział II 
Prawa i obowiązki Miejskiego Zakładu Komunika-
cyjnego w Bielsku-Białej. 

§ 3. MZK zobowiązany jest do:
1. zapewnienia kursowania pojazdów zgodnie 

z rozkładami jazdy,
2. dostosowania świadczonych usług komu-

nikacyjnych do wymagań i oczekiwań pasażerów 
oraz zmieniających się warunków rynkowych i in-
frastruktury miasta,

3. zapewnienia pasażerom wysokiej jakości 
usług poprzez bezpieczny przewóz sprawnymi 
i czystymi pojazdami spełniającymi wymagania 
norm emisji spalin, obsługiwanymi przez uprzej-
mych i kompetentnych pracowników,

4. prowadzenia działań na rzecz likwidacji barier 
utrudniających przemieszczanie się komunikacją 
miejską osobom niepełnosprawnym, o ograniczo-
nej sprawności ruchowej oraz matkom z dziećmi 
w wózkach,

5. zapewnienia prawidłowego stanu technicz-
nego użytkowanych pojazdów przy jednoczesnym 
optymalizowaniu kosztów technicznych i eksplo-
atacyjnych,

6. zapewnienia właściwych oznaczeń pojazdów 
wyjeżdżających na linie (numer linii, kierunek 
linii),

7. zamieszczania rozkładów jazdy na przystan-
kach i na stronie internetowej zakładu,

8. informowania pasażerów o taryfie opłat za 
usługi przewozowe, kategoriach osób uprawnio-
nych do opłaty ulgowej i przewozów bezpłatnych, 
wysokości opłaty dodatkowej za przejazd bez waż-
nych dokumentów przewozu osób lub bagażu oraz 
możliwości wniesienia odwołań, skarg i reklamacji 
wynikających z realizacji usług poprzez umieszcza-
nie w autobusach stosownych ogłoszeń.

§ 4. 1. MZK nie ponosi odpowiedzialności 
wobec pasażerów za szkody powstałe wskutek 
przerw w ruchu albo zmian kierunków jazdy po-
jazdów spowodowanych siłą wyższą, zatorami 
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komunikacyjnymi, awariami pojazdów w terenie, 
trudnymi warunkami atmosferycznymi, zarządze-
niami organów nadzoru ruchu drogowego lub 
innych kompetentnych organów.

2. W przypadku awarii lub uszkodzenia pojazdu 
w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ska-
sowany bilet przysługuje prawo kontynuowania 
podróży na podstawie tego biletu następnym po-
jazdem linii przebiegającej tą samą trasą.

3. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak: 
zagrożenie zdrowia lub życia pasażera albo pro-
wadzącego pojazd, popełnienie przestępstwa, 
rażącego naruszenia przepisów porządkowych, 
kierujący pojazdem jest uprawniony do zmiany 
ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z po-
mocy Policji, Straży Miejskiej lub placówki służby 
zdrowia.

4. Kierujący pojazdem zaopatrzonym w od-
powiednie urządzenia do przewozu osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, zobowiązany jest do udzielenia pomo-
cy tym osobom przy wejściu i wyjściu z pojazdu.

Rozdział III
Przepisy obowiązujące przy przewozie osób. 

§ 5. 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie 
z niego dozwolone jest tylko na przystankach, po 
całkowitym zatrzymaniu się pojazdu.

2. Wsiadanie do pojazdu odbywa się przed-
nimi drzwiami oznaczonymi napisem „wejście” 
za okazaniem kierującemu pojazdem ważnego 
biletu na przejazd lub dokumentu uprawniającego 
do bezpłatnego przejazdu. System ten obowiązuje 
w autobusach o długości nie większej niż 12 m, 
a w autobusach przegubowych tylko w przypadku 
małych obciążeń.

3. Wysiadanie z pojazdu odbywa się drzwiami 
oznaczonymi napisem „wyjście” po uprzednim 
zasygnalizowaniu przyciskiem tego zamiaru.

4. Wsiadanie do pojazdu osób niepełnospraw-
nych poruszających się na wózkach inwalidzkich lub 
osób z dzieckiem w wózku oraz osób posiadających 
bagaż podlegający opłacie odbywa się oznakowa-
nymi drzwiami. Osoby te oczekują na przystanku 
w widocznym miejscu i sygnalizują zamiar wejścia 
do pojazdu przez podniesienie ręki.

5. Pasażerowie nie powinni utrudniać wejścia 
i wyjścia z pojazdu innym pasażerom.

6. Wsiadanie do pojazdu na końcowych przy-
stankach dozwolone jest dopiero po zakończeniu 
czynności związanych ze zmianą kierunku jaz-
dy i po podjechaniu pojazdu na przystanek dla 
wsiadających. Pasażerowie nie mogą przebywać 
w autobusie w czasie zmiany kierunku jazdy.

7. Kierujący pojazdem po zakończeniu czynności 
związanych ze zmianą kierunku jazdy zobowiąza-
ny jest niezwłocznie podjechać do przystanku dla 
wsiadających w celu umożliwienia osobom ocze-

kującym zajęcia miejsca w pojeździe (nie dotyczy 
przerwy określonej przepisami prawa pracy).

8. Sygnał odjazdu z przystanku daje kierujący 
pojazdem, po uprzednim sprawdzeniu, czy wszyst-
kie osoby wsiadające są już wewnątrz pojazdu, 
a wysiadające opuściły go.

9. Zabronione jest ruszanie pojazdem z przy-
stanku przed zamknięciem drzwi.

§ 6. 1. Pasażerowie zajmujący miejsce ozna-
czone „dla inwalidy” i „dla osoby z dzieckiem na 
ręku” zobowiązani są zwolnić to miejsce w razie 
zgłoszenia się pasażera, dla którego jest ono prze-
znaczone.

2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przejaz-
du, pasażerowie niepełnosprawni korzystający 
z wózków inwalidzkich lub innych przedmiotów 
ortopedycznych są zobowiązani do ich zabezpie-
czenia. W przypadku, gdy w pojeździe znajdują się 
urządzenia zabezpieczające przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych, pasażerowi są zobowiązani 
z nich skorzystać.

3. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsc 
w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograni-
czający jego pole widzenia, rozmawiać z kierującym 
w czasie jazdy ani zachowywać się w sposób utrud-
niający prowadzenie pojazdu.

4. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące, 
w celu uniknięcia uszkodzenia ciała lub mienia, 
powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub 
poręczy. MZK nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody spowodowane niezastosowaniem się do 
tego przepisu.

5. Kierującemu pojazdem zabrania się w czasie 
jazdy prowadzenia rozmów (w tym telefonicz-
nych), spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz 
korzystania ze sprzętu audio użytkowanego przez 
słuchawki.

§ 7. 1. Pasażerowie mogą odbywać podróż 
wyłącznie na podstawie ważnych biletów lub 
dokumentów uprawniających do przejazdów bez-
płatnych lub ulgowych.

2. Kierujący pojazdem może prowadzić sprzedaż 
biletów wyłącznie podczas postoju na przystankach. 
Pasażer dokonujący zakupu biletów u kierującego 
pojazdem powinien posiadać odliczoną gotówkę. 
W razie opóźnienia pojazdu większego niż 5 minut 
w stosunku do rozkładu jazdy, kierujący pojazdem 
może odmówić sprzedaży biletów.

3. Brak możliwości nabycia biletu u kierującego 
pojazdem nie zwalnia pasażera z odpowiedzial-
ności za przejazd bez ważnego biletu. W związku 
z tym zaleca się kupowanie biletów w punktach 
stacjonarnych, gdyż ich sprzedaż przez kierującego 
pojazdem jest jedynie rozszerzeniem stacjonarnej 
sieci sprzedaży biletów.

4. Kasowanie lub zakup biletu u kierującego 
pojazdem i jego skasowanie powinno nastąpić nie-

Poz. 1834
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zwłocznie po wejściu do pojazdu (przed zajęciem 
miejsca siedzącego), chyba że pasażer posiada bilet 
niewymagający kasowania i nie przewozi zwierząt 
lub bagażu wymagającego uiszczenia opłaty za 
przejazd.

5. Kasując bilet jednorazowy pasażer jest zobo-
wiązany do sprawdzenia czy bilet został skasowany. 
W razie braku kodu kasującego na bilecie należy 
udać się do innego kasownika.

6. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowa-
nego biletu innej osobie.

7. Kierujący pojazdem lub kontroler może od-
mówić przewozu i kontynuowania dalszej jazdy 
osobom:

1) nietrzeźwym,
2) uciążliwym dla innych pasażerów,
3) wzbudzającym odrazę brudem lub niechluj-

stwem,
4) zachowującym się agresywnie wobec pasa-

żerów lub obsługi,
5) odmawiającym zapłacenia należności za 

przejazd.
8. W pojazdach zabronione jest:
1) otwieranie drzwi podczas jazdy,
2) nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu 

lub zatrzymania pojazdu,
3) wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego 

po sygnale odjazdu,
4) zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub 

niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,
5) wychylanie się z pojazdu i opieranie się 

o drzwi podczas jazdy,
6) korzystanie z urządzeń audio lub wideo 

w sposób przeszkadzający innym pasażerom albo 
zakłócanie spokoju w pojeździe w inny sposób,

7) palenie tytoniu i spożywanie napojów alko-
holowych,

8) wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z po-
jazdu w czasie jazdy lub postoju,

9) spożywanie artykułów żywnościowych 
mogących zabrudzić odzież innych pasażerów lub 
zanieczyścić wnętrze pojazdu,

10) wykonywanie czynności mogących narazić 
współpasażerów na szkody,

11) przewożenie w wózku dziecka niezapiętego 
szelkami zapobiegającymi wypadnięciu z niego 
oraz niezabezpieczenie wózka przed przemieszcza-
niem się wewnątrz pojazdu,

12) siadanie na barierkach ochronnych w przegu-
bie pojazdu, na podłodze lub stopniach, miejscach 
przeznaczonych do przewozu bagażu,

13) wchodzenie do pojazdu w łyżworolkach lub 
wrotkach,

14) umieszczanie na siedzeniach zwierząt lub 
bagażu,

15) nalepianie bez zgody przewoźnika plakatów 
i ogłoszeń oraz rozdawanie ulotek i materiałów 
reklamowych,

16) prowadzenie wszelkich zbiórek pieniędzy lub 

jakichkolwiek rzeczy,
17) żebranie i sprzedaż obnośna,
18) przebywanie w kabinie kierowcy,
19) wykonywania innych czynności niedozwo-

lonych w miejscach publicznych.
9. Broń można przewozić wyłącznie w ra-

mach wykonywania zawodu lub na mocy innych 
przepisów, pod warunkiem jej stosownego zabez-
pieczenia.

10. Pasażer odpowiada wobec MZK za szkody 
powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszcze-
nia pojazdu z jego winy.

Rozdział IV
Przepisy obowiązujące przy przewozie zwierząt 
i bagażu podręcznego. 

§ 8. 1. Pasażer może przewozić w pojazdach 
bagaż ręczny, jeśli istnieje możliwość umieszczenia 
go w pojeździe, tak aby nie utrudniał przejścia i nie 
narażał na uszkodzenia ciała i mienia innych pasa-
żerów oraz nie zasłaniał widoczności kierującemu 
pojazdem.

2. W pojazdach można przewozić małe zwierzęta 
pokojowe, jeżeli nie są agresywne, niebezpieczne 
lub uciążliwe dla podróżujących (np. z powodu ha-
łasu, zapachu). Przewożone zwierzęta powinny być 
umieszczone w koszach, skrzynkach lub klatkach 
zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody.

3. Przewóz psów, w liczbie nie większej niż je-
den pies pod opieką dorosłego podróżnego, jest 
dozwolony pod warunkiem, że:

1) pasażer posiada aktualne świadectwo szcze-
pienia psa,

2) pies jest trzymany na smyczy, ma założony 
kaganiec i nie zachowuje się agresywnie.

4. Zabrania się przewożenia w pojazdach:
1) przedmiotów, które mogą wyrządzić szko-

dę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub 
uszkodzenie ciała lub ich mienia,

2) materiałów, które mogą uszkodzić lub za-
nieczyścić pojazd (np. otwartych pojemników ze 
smarami, farbami, olejami itp.),

3) przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwo-
palnych, wybuchowych, żrących, trujących albo 
innych materiałów niebezpiecznych,

4) przedmiotów szklanych, niezabezpieczonych 
przed rozbiciem,

5) przedmiotów, których przewóz jest zabronio-
ny na podstawie innych przepisów prawa.

5. Pasażer odpowiada za szkody powstałe 
w związku z przewożonym przez niego bagażem 
lub zwierzęciem.

6. Pasażer, na żądanie innych pasażerów, kie-
rującego pojazdem lub kontrolera, zobowiązany 
jest:

1) zdjąć plecak, jeżeli utrudnia on przejście,
2) opuścić pojazd wraz z przewożonym zwie-

rzęciem, jeżeli zwierzę zachowuje się w sposób 
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stwarzający zagrożenie dla innych pasażerów,
3) opuścić pojazd wraz z przewożonym ba-

gażem, jeżeli obejmuje on przedmioty określone 
w ust.4.

7. Przewóz rowerów w pojazdach może odby-
wać się, jeżeli nie utrudnia to przejścia, nie naraża 
na szkodę innych pasażerów i ich mienia oraz nie 
zasłania widoczności kierującemu pojazdem lub 
nie zagraża bezpieczeństwu ruch.

8. Kierujący pojazdem obowiązany jest przeka-
zać niezwłocznie rzecz znalezioną w pojeździe do 
Działu Eksploatacji w MZK.

Rozdział V
Zasady prowadzenia kontroli dokumentów prze-
wozu osób lub bagażu. 

§ 9. 1. W czasie pełnienia obowiązków służbo-
wych osoby upoważnione przez MZK do kontroli 
biletów obowiązane są nosić identyfikatory służ-
bowe umieszczone w widocznym miejscu. 
Identyfikator zawiera w szczególności:

1) nazwę przewoźnika,
2) numer identyfikacyjny osoby dokonującej 

kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu,
3) zdjęcie kontrolującego,
4) zakres upoważnienia,
5) okres ważności,
6) pieczęć i podpis Dyrektora MZK.
2. Osoby upoważnione przez MZK do kontroli 

biletów i kierujący pojazdami, zwani dalej kon-
trolerami, uprawnieni są do sprawdzania, czy 
pasażer podróżuje (przewozi bagaż lub zwierzęta) 
na podstawie ważnego biletu oraz czy korzystając 
z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów posiada 
dokumenty uprawniające go do tego.

3. Przebywający w pojeździe pasażer jest zobo-
wiązany do posiadania i okazywania kontrolującym 
ważnych biletów oraz dokumentów uprawniających 
do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych.

4. Pasażer, który podróżuje (przewozi bagaż lub 
zwierzęta) bez ważnego biletu zobowiązany jest 
do uiszczenia właściwej należności za przewóz 
oraz opłaty dodatkowej w wysokości określonej 
odrębnymi przepisami. Za jazdę bez ważnego biletu 
uważa się jazdę:

1) bez biletu,
2) z biletem nieskasowanym,
3) z biletem wielokrotnie skasowanym,
4) z biletem zniszczonym, podrobionym lub 

przerobionym, w szczególności w sposób nie-
zgodny z uprawnieniami wynikającymi z rodzaju 
biletu,

5) z biletem niewypełnionym, wypełnionym 
nieprawidłowo lub w przypadku gdy z biletu ko-
rzysta inna osoba niż wymieniona na nim (dotyczy 

biletów imiennych),
6) z biletami, które nie obowiązują na liniach 

MZK w Bielsku-Białej,
7) z biletem o zaniżonej opłacie.
5. W przypadku stwierdzenia braku ważnego 

biletu lub braku dokumentu poświadczającego 
uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego prze-
jazdu kontroler pobiera właściwą należność za 
przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia we-
zwanie do zapłaty.

6. Podczas wykonywania przez kontrolera czyn-
ności związanych z wypisywaniem druku opłaty 
dodatkowej pasażer zobowiązany jest oczekiwać 
w pojeździe do czasu ich zakończenia.

7. Kontroler ma prawo:
1) w razie odmowy zapłacenia należności 

- żądać okazania dokumentu umożliwiającego 
stwierdzenie tożsamości podróżnego,

2) w razie niezapłacenia należności i nieokaza-
nia dokumentu - ująć podróżnego i niezwłocznie 
oddać go w ręce Policji lub Straży Miejskiej, które 
mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania 
podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do 
ustalenia jego tożsamości,

3) w razie uzasadnionego podejrzenia, że do-
kument przewozu albo dokument uprawniający 
do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest pod-
robiony lub przerobiony - zatrzymać dokument za 
pokwitowaniem,

4) w przypadku, o którym mowa w pkt 2), do 
czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub Straży 
Miejskiej, podróżny obowiązany jest pozostać 
w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym 
miejscu wskazanym przez kontrolera.

Rozdział VI
Skargi, odwołania i reklamacje 

§ 10. 1. Skargi dotyczące kontroli biletów i od-
wołania od nałożonych opłat dodatkowych można 
składać pisemnie lub osobiście w siedzibie MZK 
przy ul. Długiej 50, w Dziale Kontroli Liniowej 
w godzinach od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do 
piątku.

2. Decyzja MZK w sprawie odwołań od nałożo-
nych opłat dodatkowych jest ostateczna.

§ 11. Skargi i reklamacje dotyczące realizacji 
przez MZK usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego mogą być przesyłane na adres: Miejski 
Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 
50, 43-309 Bielsko-Biała, e-mail: sekretariat@mzk.
bielsko.pl

§ 12. Skargi, odwołania i reklamacje MZK roz-
patruje w ciągu 1-go miesiąca od złożenia.
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1835

UCHWAŁA NR VI/103/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 12 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-Białej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz na pod-
stawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 
o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 19, poz. 
115 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala 

§ 1. Zmienia się przebieg niektórych istniejących 

dróg gminnych, określony w Rozporządzeniu Nr 
26/98 Wojewody Bielskiego z dnia 30 grudnia 1998r. 
w sprawie zaliczenia dróg publicznych do katego-
rii lokalnych miejskich w Bielsku-Białej (Dziennik 
Urzędowy Województwa Bielskiego Nr 24, poz. 399) 
i ustala się go w sposób jak to określono poniżej 
i przedstawiono na załącznikach graficznych Nr 1, 
2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Lp. Ulica przebieg od... przebieg do... oznaczenie geodezyjne

1. Obfita
ul. Zapłocie 
Duże

kończy się ślepo 
na 227 mb

działka 1379/6, 1379/10 i 1379/15

2. Bliska
ul. 
Młodzieżowej

kończy się ślepo 
na 202 mb

działka 257/49, 257/65, 257/51, 257/63, 257/
53, 257/61, 205/58 i 257/57 oraz część działki 
257/47, 257/67 i 257/28

3.
gen. Wacława 
Przeździeckiego 

ul. Działowej
kończy się ślepo 
na 220 mb 

działka nr 1400/2, 1409/3, 1403/44 i 1423/30 
oraz część działki 2622/2

4. Miejska
ul. ks. Pawła 
Skiby

ul. Marglowej działka 2641/21

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Bielska - Białej.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Batycki
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/103/2011

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 12 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/103/2011

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 12 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/103/2011

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 12 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr VI/103/2011

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 12 kwietnia 2011 r.
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UCHWAŁA NR IV/1/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
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.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Bieruniu uchwala: 

§ 1. Przyjąć tryb i sposób powoływania i odwo-
ływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Bieruniu oraz szczegółowe warunki jego funk-
cjonowania, których treść stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Bierunia.

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

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Bieruniu 

Przemysław Major

Załącznik
do uchwały nr IV/1/2011

Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 31 marca 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

Rozdział 1
Przepisy ogólne

1) Gmina podejmuje działania na rzecz prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi 
organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

2) Zespół Interdyscyplinarny realizuje działa-
nia określone w Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (alkoho-
lizm, narkomania) oraz Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie.

3) Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego 
jest integrowanie i koordynowanie działań przed-
stawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy 
w szczególności: 

• diagnozowanie problemu przemocy w rodzi-• diagnozowanie problemu przemocy w rodzi-•
nie; 

• podejmowanie działań w środowisku zagro-• podejmowanie działań w środowisku zagro-•
żonym przemocą w rodzinie mających na celu 
przeciwdziałanie temu zjawisku;

• inicjowanie interwencji w środowisku do-
tkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie 
informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 
udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; 

• inicjowanie działań w stosunku do osób sto-• inicjowanie działań w stosunku do osób sto-•
sujących przemoc w rodzinie.

4) Zespół Interdyscyplinarny powołuje Bur-
mistrz Miasta Bierunia.

5) W celu rozwiązywania problemów zwią-
zanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie na 
podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmi-
strzem Miasta Bieruniu, a instytucjami/jednostkami 
wymienionymi w rozdz. 2 pkt. 1 mogą być powoły-
wane grupy robocze. Prace w ramach grup roboczych 
są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych 
przez Zespół lub wynikających z problemów wystę-
pujących w indywidualnych przypadkach.

Rozdział 2
Tryb i sposób powoływania i odwoływania człon-
ków

1) W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wcho-
dzą przedstawiciele: 

a) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne 
w Bieruniu; 

b) Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu; 
c) Sądu Rejonowego (Wydziału Rodzinnego 

i Nieletnich, Kuratorskiej Służby Sądowej); 
d) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Bieruniu; 
e) Organizacji pozarządowych; 
f) Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowot-

nej; 
g) Placówek Oświatowych – Pedagodzy.
2) Powołany spośród osób zgłoszonych przez 

wyżej wymienione podmioty Zespół działa na 
okres 4 lat. Warunkiem przystąpienia instytucji 
do Zespołu Interdyscyplinarnego jest podpisa-
nie porozumienia instytucji z Burmistrzem, bądź 
wydelegowanie przez Burmistrza jednostki orga-
nizacyjnej Gminy do udziału w pracach zespołu.

3) Powoływanie i odwoływanie członków Ze-
społu Interdyscyplinarnego: 

- Przedstawiciele poszczególnych instytucji/
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jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby 
kierujące instytucjami/jednostkami; 

- Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie 
ustalony zarządzeniem Burmistrza Miasta Bierunia 
powołującym Zespół Interdyscyplinarny; 

- Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, 
przed udziałem w pierwszym posiedzeniu, składa 
pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności 
wszelkich informacji i danych uzyskanych przy 
realizacji zadań w ramach pracy w Zespole; 

- Członek Zespołu Interdyscyplinarnego i Gru-
py Roboczej może zostać odwołany w trybie 
natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego 
podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych 
i informacji uzyskanych w ramach działania w Ze-
spole Interdyscyplinarnym mocą Zarządzenia 
Burmistrza Miasta Bierunia.

4) Powoływanie i odwoływanie Przewodniczą-
cego Zespołu Interdyscyplinarnego: 

- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego 
zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głoso-
waniu jawnym, zwykłą większością głosów; 

- Przewodniczący zostaje wybrany na czas okre-
ślony, na okres 4 lat; 

- o Wyborze Przewodniczącego Zespołu Inter-
dyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony 
Burmistrz Miasta Bierunia.

5) Przewodniczący może zostać odwołany na 
podstawie: 

- Uzasadnionego pisemnego wniosku którego-
kolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 
Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawne-
go, zwykłą większością głosów; 

- Pisemnej rezygnacji Przewodniczącego; 
- Uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmi-

strza Miasta Bierunia. Odwołanie Przewodniczącego 
skutkuje koniecznością powołania nowego Prze-
wodniczącego.

Rozdział 3
Warunki funkcjonowania Zespołu interdyscypli-
narnego

1) Zespół Interdyscyplinarny działa na podsta-
wie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem 
Miasta, a podmiotami, których przedstawiciele 
wchodzą w jego skład, zaś w przypadku pracowni-
ków samorządowych Miasta Bieruń – wskazanych 
przez Burmistrza Miasta Bierunia.

2) Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego 
wykonują zadania w ramach obowiązków służbo-

wych lub zawodowych.
3) Datę pierwszego posiedzenia wyznacza Bur-

mistrz Miasta Bierunia.
4) Porządek obrad pierwszego posiedzenia 

obejmuje wybór Przewodniczącego Zespołu i jego 
zastępcy.

5) W razie nieobecności Przewodniczącego 
Zespołu, jego obowiązki pełni jego zastępca lub 
osoba wskazana przez Przewodniczącego.

6) Przewodniczący Zespołu określa porządek 
posiedzenia.

7) Zakres zadań realizowanych przez człon-
ków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych 
pomiędzy Burmistrzem Miasta Bierunia, a insty-
tucjami.

8) Przewodniczący Zespołu zawiadamia 
członków Zespołu o terminie, miejscu i porządku 
posiedzenia, nie później niż na 7 dni przed plano-
wanym terminem.

9) W zależności od zaistniałej potrzeby, Przewod-
niczący może zwołać posiedzenie bez zachowania 
trybu i terminu wskazanego wyżej.

10) Za obsługę techniczno-organizacyjną Ze-
społu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu.

11) Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, 
odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej 
jednak niż raz na kwartał.

12) Z każdego ww. spotkania zostaje sporządzo-
ny protokół zawierający: listę obecności, tematykę 
omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidu-
alne, opis działań do podjęcia.

13) Spotkania organizowane są głównie w sie-
dzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bieruniu. Mogą być również organizowane 
w siedzibach poszczególnych instytucji/organizacji 
wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinar-
nego.

14) Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Inter-
dyscyplinarnego jest obowiązkowe.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

1) Sprawozdanie z działań Zespołu Interdyscy-
plinarnego przedstawiane jest raz w roku Radzie 
Miejskiej w Bieruniu, w terminie do końca I kwar-
tału każdego roku

2) Realizację powyższych zapisów powierza się 
Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Bieruniu.

1837

UCHWAŁA NR IV/2/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte wyniki sportowe
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z poźn. zm.) oraz art. 31, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, 
poz. 857 z późn. zm.). Rada Miejska w Bieruniu 
uchwala: 

§ 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla:
1) osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte 

wyniki sportowe,
2) trenerów prowadzących szkolenie osób fizycz-

nych (zawodników), o których mowa w pkt. 1.

§ 2. Szczegółowe zasady, tryb i wysokość przy-
znawania nagród i wyróżnień zostały określone 
w Regulaminie przyznawania nagród i wyróżnień 
za osiągnięte wyniki sportowe, stanowiącym za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Bierunia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/7/2010 Rady Miej-
skiej w Bieruniu z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: 
nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.

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

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Bieruniu 

Przemysław Major

Załącznik
do uchwały nr IV/2/2011

Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 31 marca 2011 r.

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień 
za osiągnięte wyniki sportowe

1) Nagrody i wyróżnienia stanowią wyraz 
uznania samorządu lokalnego dla środowiska spor-
towego za wkład we współtworzeniu i podnoszeniu 
kultury fizycznej w Bieruniu.

2) Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za:
a) osiągnięty wynik sportowy,
b) reprezentowanie miasta Bierunia w impre-

zach sportowych.
3) Wysokość środków na nagrody i wyróżnienia 

uchwalana będzie corocznie w budżecie miasta.
4) Przy przyznawaniu nagród i wyróżnień 

będzie brane pod uwagę kryterium związane ze 
znaczeniem danej dyscypliny sportu n terenie 
miasta.

5) Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz 
na wniosek:

a) klubu sportowego, związku sportowego, 

Poz. 1837

uczniowskiego klubu sportowego,
b) osoby fizycznej.
6) Nagrody i wyróżnienia mogą otrzymywać 

osoby spełniające wymagania pkt 2 niniejszego 
Regulaminu oraz będące mieszkańcem Bierunia 
lub reprezentujące barwy Bierunia.

7) Nagrody są przyznawane w formie pienięż-
nej lub rzeczowej:

a) wartość nagrody rzeczowej lub wartość na-
grody pieniężnej nie może przekroczyć kwoty 3 000 
zł w danym roku kalendarzowym,

b) w przypadku osiągnięcia przez zawodnika 
dwóch i więcej wysokich wyników sportowych, 
w czasie tych samych zawodów lub w ciągu roku 
wartość nagród nie może przekroczyć kwoty 3 500 
zł w danym roku kalendarzowym.

8) Wyróżnieniami są: puchary, statuetki, meda-
le, dyplomy, listy pochwalne, strój sportowy i sprzęt 
sportowy, drobne upominki rzeczowe. Wartość 
przyznanego wyróżnienia nie może przekroczyć 
kwoty 500 zł w danym roku kalendarzowym.

9) Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróż-
nienia powinien w szczególności zawierać:

a) oznaczenie podmiotu zgłaszającego do na-
grody lub wyróżnienia,

b) dane osobowe kandydata,
c) dane dotyczące klubu sportowego,
d) uzasadnienie zawierające wyszczególnione 

osiągnięcia sportowe zawodnika, a w przypadku 
trenerów efekty ich pracy, wraz z dokumentacją 
potwierdzającą,

e) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie 
danych osobowych oraz podanie do publicznej 
wiadomości faktu przyznania nagrody lub wyróż-
nienia.

10) Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień 
składa się w Kancelarii (parter) Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu w terminie:

a) do 30 czerwca z uwzględnieniem osiągnięć 
sportowych za okres od 1 listopada roku poprzed-
niego do 31 maja roku bieżącego,

b) do 30 listopada z uwzględnieniem osiągnięć 
sportowych za okres od 1 czerwca do 31 paździer-
nika roku bieżącego.

11) Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień 
dla trenerów za osiągnięcia w dziedzinie sportu 
składa się w Kancelarii (parter) Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu w terminie do 30 czerwca każdego 
roku z uwzględnieniem osiągnięć sportowych za 
rok poprzedni.

12) Wnioski podlegają weryfikacji przez Komisję 
do spraw przyznawania nagród i wyróżnień, powo-
łaną przez Burmistrza Miasta Bierunia .

13) W skład Komisji wchodzą:
a) przedstawiciel BOSiR,
b) przedstawiciel Burmistrza Miasta,
c) przedstawiciel Komisji Finansów, Rozwoju 

i Promocji,
d) przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, 
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Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
14) W razie stwierdzenia braków formalnych, 

Komisja weryfikująca wniosek wzywa wniosko-
dawcę do ich usunięcia w terminie wskazanym 
przez Komisję.

15) Komisja powoływana jest na okres jednego 
roku kalendarzowego.

16) Do zadań Komisji w szczególności nale-
ży:

a) rozpatrywanie wniosków,
b) przedstawienie Burmistrzowi listy wybranych 

kandydatów wraz z uzasadnieniem i propozycją co 
do wysokości nagród pieniężnych lub rzeczowych 
oraz rodzaju wyróżnienia.

17) Wniosek pozostawia się bez rozpoznania 

w przypadku:
a) cofnięcia przez wnioskodawcę,
b) rezygnacji kandydata,
c) nie usunięcia braków formalnych w wyzna-

czonym terminie.
18) Listę kandydatów do nagród i wyróżnień 

wyłonionych przez Komisję zatwierdza Burmistrz.
19) Osoba nagradzana może otrzymać tylko 

jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.
20) Informację o przyznanych nagrodach lub 

wyróżnieniach podaje się do publicznej wiado-
mości.

21) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne 
z przyznaniem nagrody.

1838

UCHWAŁA NR IV/3/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych (zawodników) 
za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z poźn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010r o sporcie (Dz.U. Nr 127, 
poz. 857 z późn. zm.). Rada Miejska w Bieruniu 
uchwala: 

§ 1. Ustanawia się stypendium sportowe miasta 
Bierunia dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie 
wyniki sportowe.

§ 2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania, 
wstrzymywania i cofania stypendium sportowego 
oraz podstawę i sposób ustalania jego wysokości 
określa Regulamin przyznawania, wstrzymywania 
i cofania stypendiów sportowych, stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr I/11/2006 Rady Miej-
skiej w Bieruniu z dnia 26.01.2006 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta.

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

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Bieruniu 

Przemysław Major

Załącznik
do uchwały nr IV/3/2011

Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 31 marca 2011 r.

Regulamin przyznawania, wstrzymywania 
i cofania stypendiów sportowych

§ 1. 1) Stypendia sportowe mają na celu wspie-
ranie rozwoju młodzieży (do ukończenia 25 roku 
życia) szczególnie uzdolnionej sportowo, posiada-
jącej miejsce zamieszkania na terenie Bierunia lub 
zrzeszonej w klubach i stowarzyszeniach kultury 
fizycznej mających swoją siedzibę na terenie mia-
sta Bierunia.

2) Stypendia sportowe będą przyznawane za-
wodnikom, którzy uprawiają sport na podstawie 
innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-praw-
na i nie otrzymują za to wynagrodzenia.

§ 2. 1) Środki finansowe przeznaczone na stypen-
dia sportowe planowane są corocznie w budżecie 
miasta Bierunia. Wysokość środków uzależniona 
jest od możliwości budżetowych miasta.

2) Liczba i wysokość przyznawanych w danym 
roku kalendarzowym stypendiów nie może prze-
kroczyć kwoty określonej w ust. 1.

3) Przyznawanie, wstrzymywanie wypłaty 
i cofanie stypendium sportowego należy do kom-
petencji Burmistrza Miasta.

4) Wnioski podlegają weryfikacji przez Komisję 
do spraw przyznawania stypendiów sportowych, 
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powołaną przez Burmistrza Miasta Bierunia, 
w skład której wchodzą:

- przedstawiciel BOSiR,
- przedstawiciel Burmistrza Miasta,
- przedstawiciel Komisji Finansów, Rozwoju 

i Promocji,
- przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
5) W razie stwierdzenia braków formalnych, 

Komisja weryfikująca wniosek wzywa wniosko-
dawcę do ich usunięcia w terminie wskazanym 
przez Komisję.

6) Komisja powoływana jest na okres jednego 
roku kalendarzowego.

7) Do zadań Komisji w szczególności należy:
a) rozpatrywanie wniosków,
b) przedstawienie Burmistrzowi listy wybranych 

kandydatów wraz z uzasadnieniem i propozycją co 
do wysokości stypendiów sportowych.

8) Wniosek pozostawia się bez rozpoznania 
w przypadku:

a) cofnięcia przez wnioskodawcę,
b) rezygnacji kandydata,
c) nie usunięcia braków formalnych w wyzna-

czonym terminie.

§ 3. Stypendium sportowe może być wypłacane 
zawodnikowi, który:

a) uprawia dyscyplinę sportu zaliczaną do 
programu Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Pa-
raolimpijskich oraz Mistrzostw Świata, Europu 
i Polski,

b) reprezentuje kraj lub macierzysty klub spor-
towy na zawodach sportowych,

c) do końca roku kalendarzowego ukończy:
- 16 lat w przypadku posiadania III klasy spor-

towej,
- 21 lat w przypadku posiadania II klasy spor-

towej,
- 25 lat w przypadku posiadania I klasy spor-

towej lub klasy Mistrzowskiej.

§ 4. Wykaz osób, które otrzymały stypendia 
sportowe podaje się do publicznej wiadomości.

§ 5. 1) Wniosek o przyznanie stypendium spor-
towego należy kierować do Burmistrza Miasta.

2) Wniosek o przyznanie stypendium sporto-
wego mogą składać:

a) kluby sportowe, związki sportowe, uczniow-
skie kluby sportowe,

b) osoby fizyczne.
3) Złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

sportowego nie jest równoznaczne z jego przyzna-
niem.

§ 6. 1) Wniosek o przyznanie stypendium spor-
towego musi zawierać następujące informacje:

a) dane osobowe wnioskodawcy,

Poz. 1838

b) dane o osiągnięciach w zakresie sportu i za-
świadczenie o posiadanej klasie sportowej wydane 
przez właściwy dla danej dyscypliny Polski lub 
Okręgowy Związek Sportowy,

c) o źródle i okresie pobierania innych stypen-
diów,

d) oświadczenie klubu sportowego o przyna-
leżności tego zawodnika do wskazanego przez 
wnioskodawcę klubu sportowego,

e) zobowiązanie zawodnika do informowania 
Burmistrza o okolicznościach skutkujących wstrzy-
maniem lub cofnięciem stypendium sportowego,

f) w przypadku pobierania nauki aktualne za-
świadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające 
ten fakt.

2) Wniosek o przyznanie stypendium sportowego 
należy składać w Kancelarii (parter) Urzędu Miasta 
Bierunia w terminie do dnia 1 marca każdego roku, 
w oparciu o wyniki sportowe osiągnięte w roku po-
przedzającym rok przyznania stypendium. Wnioski na 
2011r. można składać w terminie do 30 dni od dnia 
wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 7. 1) Wysokość miesięcznego stypendium 
może wynosić do 50 % minimalnego wynagrodze-
nia (brutto) obowiązującego na dzień 31 grudnia 
roku poprzedzającego rok przyznania stypen-
dium.

2) Stypendium przyznawane jest na okres roku 
budżetowego i wypłacane jest co miesiąc.

§ 8. 1) Burmistrz Miasta może wstrzymać wypła-
canie stypendium w przypadku gdy zawodnik:

a) zaniedbuje realizację programu szkolenia 
sportowego,

b) utracił status sportowca amatora,
c) został zawieszony w prawach zawodnika 

przez organ statutowy właściwego polskiego lub 
okręgowego związku sportowego zgodnie z regu-
laminem tego związku lub przez macierzysty klub 
sportowy,

d) wystąpił z dotychczasowego klubu sporto-
wego i nie wstąpił do nowego klubu sportowego 
realizującego program szkolenia.

2) O wstrzymaniu wypłaty stypendium Bur-
mistrz Miasta powiadamia zawodnika, macierzysty 
klub sportowy zawodnika oraz Komisję.

3) Wstrzymane stypendium wznawia się za-
wodnikowi na jego wniosek po ustaniu przyczyn 
jego wstrzymania, począwszy od miesiąca na-
stępującego po miesiącu w którym przyczyny te 
ustały.

4) Za okres, w którym wstrzymano stypendium 
świadczenie nie przysługuje.

§ 9. 1) Burmistrz Miasta może cofnąć wypłaca-
nie stypendium w przypadku gdy zawodnik:

a) zaprzestał realizację programu szkolenia,
b) utracił status sportowca amatora,
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c) odmówił udziału w zawodach objętych pro-
gramem szkolenia,

d) został wykluczony z grupy zawodników ob-
jętych programem szkolenia,

e) upłynęły ponad 3 miesiące od daty wstrzy-
mania stypendium,

f) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, 
którego popełnienie stwierdzono prawomocnym 
orzeczeniem sądu.

2) W przypadku zaprzestania przez zawod-
nika uprawiania sportu z przyczyn niezdolności 
zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny 
sportowej stypendium jest wypłacane przez okres 
nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie jeśli 
zawodnik nie powróci do realizacji programu szko-
lenia stypendium cofa się.

3) Utrata praw do pobierania stypendium 
następuje począwszy od miesiąca następującego 
po miesiącu powstania okoliczności określonych 
w ust. 1.

4) O wstrzymaniu wypłaty stypendium Bur-
mistrz Miasta powiadamia zawodnika, macierzysty 
klub sportowy zawodnika oraz Komisję.

§ 10. Burmistrz Miasta zawiera indywidualne 
umowy stypendialne, w których określa się szcze-
gółowe warunki korzystania ze stypendium.

§ 11. 1) Stypendium wypłacone w oparciu o nie-
prawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek 
bankowy Urzędu Miasta Bierunia wskazany przez 
Burmistrza Miasta.

2) Bieg terminu dla zwrotu nienależnie pobiera-
nego stypendium rozpoczyna się po upływie 7 dni 
od daty doręczenia pisemnego żądania Burmistrza 
Miasta.

3) Z tytułu nie dokonania zwrotu stypendium 
w terminie z ust. 2 zawodnik zobowiązany jest 
zapłacić odsetki ustawowe liczone za każdy dzień 
zwłoki.

1839

UCHWAŁA NR VI/31/11
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Buczkowice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust. 2 pkt 
15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 ze zm.) w związku z art. 14 ust 5 pkt 1 ustawy 
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. 
U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Gminy 
Buczkowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustalić, że usługi świadczone przez 
przedszkola, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Buczkowice, w zakresie podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego określonej 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 
z 2009r. Nr 4, poz. 17) realizowane są bezpłatnie 
w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do 
piątku.

2. Po czasie wymienionym w ust. 1, świadczenia 
realizowane są dodatkowo za odpłatnością.

3. Świadczenia realizowane w czasie wskaza-
nym w ust. 2 w szczególności obejmują:

1) nadzór nauczyciela nad dzieckiem podczas 
samodzielnie, indywidualnie wybieranymi przez 
dziecko zabawami,

2) nadzór nauczyciela nad wypoczywającymi 
dziećmi (leżakującymi).

4. Za zajęcia określone w ust. 3 ustala się opłatę 
za 1 godzinę realizowanych zajęć w wysokości 2 zł 
i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę.

5. Opłatę miesięczną ustala się jako iloczyn 
stawki godzinowej i liczby godzin, w czasie któ-
rych dziecko korzysta ze świadczeń dodatkowych. 
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, 
opłata ta ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

6. Szczegółowe zasady korzystania z usług 
przedszkola oraz odpłatności określa umowa 
zawarta pomiędzy przedszkolem a rodzicami/opie-
kunami prawnymi.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XX/97/08 Rady Gmi-
ny Buczkowice z dnia 26 marca 2008r. w sprawie 
miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu 
publicznym (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 29 maja 2008r. 
Nr 98, poz. 2010).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Buczkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy 
Piotr Żądło
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UCHWAŁA NR VII/50/11
RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola 
prowadzone przez Gminę Czechowice-Dziedzice

Na podstawie 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 (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5, ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska 
w Czechowicach-Dziedzicach uchwala:

§ 1. 1. Usługi świadczone przez przedszkola, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Czechowice-Dziedzice, w zakresie podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego określone 
w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty 
są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin 
dziennie, w godzinach wynikających ze statutów 
poszczególnych przedszkoli.

2. Dodatkowe usługi świadczone przez przedszko-
la prowadzone przez Gminę Czechowice-Dziedzice 
są odpłatne.

3. Koszt jednej godziny zajęć, o których mowa 
w pkt 2 wynosi 0,15% aktualnego minimalnego 
wynagrodzenia określonego zarządzeniem Mini-
stra Pracy i Polityki Socjalnej, z zaokrągleniem do 
pełnych 10 gorszy. Opłatę pobiera się za każdą 
rozpoczętą godzinę świadczenia usług.

4. Opłatę miesięczną ustala się, jako iloczyn 
stawki godzinowej określonej w pkt 3 i liczby 
godzin, w czasie których dziecko korzysta ze świad-

czeń określonych w pkt 2.
5. Szczegółowe zasady korzystania z usług 

przedszkola oraz odpłatności określa umowa 
cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem 
a rodzicami / opiekunami prawnymi.

6. Postanowienia niniejszej uchwały mają za-
stosowanie do oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/209/93 Rady 
Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 
czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia warunków 
funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie 
Gminy Czechowice-Dziedzice zmieniona uchwałą 
Nr XL/228/93 z dnia 23 lipca 1993 r., uchwałą Nr 
XVII/92/95 z dnia 29 sierpnia 1995 r. oraz uchwałą 
Nr XI/79/99 z dnia 25 maja 1999 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie po upływie czternastu dni od dnia jej 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 
2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Damian Żelazny
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UCHWAŁA NR VII/51/11
RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

z dnia 29 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych 
z przewozem osób i bagażu w środkach gminnej komunikacji zbiorowej organizowanej 

przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach Dziedzicach

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 (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 5 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. 
Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) Rada Miejska 
w Czechowicach-Dziedzicach uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLIX/426/10 

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 
5 października 2010 r. w sprawie określenia prze-
pisów porządkowych związanych z przewozem 
osób i bagażu w środkach gminnej komunikacji 
zbiorowej organizowanej przez Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 
§ 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Do przejazdu pojazdami przedsiębior-
stwa komunikacji upoważniają bilety z nadrukiem 
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PKM Czechowice-Dziedzice, bilety zakupione za 
pomocą telefonu komórkowego oraz w biletoma-
cie, a także dokumenty upoważniające do jazdy 
bez biletu.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Damian Żelazny

1842

UCHWAŁA NR VI/23/11
RADY GMINY GILOWICE

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie zmian Statutu Urzędu Gminy Gilowice

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142,poz. 1591 ze zmianami) , Rada Gminy 
Gilowice uchwala, co następuje: 

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XXXIX/209/06 
Rady Gminy Gilowice z dnia 7 lipca 2006 r. w § 5 do 
ust. 1 dopisuje się punkt 33) w brzmieniu „informa-
cji turystycznej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Gilowice.

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

Przewodniczący Rady 
Jan Małysiak

1843

UCHWAŁA NR VI/25/11
RADY GMINY GILOWICE

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII /137/09 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 marca 2009 r. 
w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania 
dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego, a także wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających 

ze stosunku pracy nauczycielom w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Gilowice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 
ust.1, art. 41 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. z 2001 r. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art.30 ust.6, ust.10, 
ust,10a, ust. 10b, ust. 11, art. 49 ust. 2, art.54 ust.7 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczycie-
la (j.t. z 2006 r. Dz.U. Nr 97, poz. 674 ze zm.), oraz 
po uzgodnieniu z reprezentatywnymi związkami 
zawodowymi Rada Gminy Gilowice uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXII /137/09 
Rady Gminy Gilowice z dnia 30 marca 2009 r. 
w sprawie Regulaminu określającego wysokość 
stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za 

warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawa-
nia dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za go-
dziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania 
i wypłacania dodatku mieszkaniowego, a także 
wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy nauczycielom 
w szkołach i placówkach oświatowych prowa-
dzonych przez Gminę Gilowice wprowadza się 
następującą zmianę: § 7 otrzymuje brzmienie: 
§ 7 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stano-
wisko dyrektora, wicedyrektora szkoły albo inne 
stanowisko kierownicze ustanowione w statucie 
szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wyso-
kości:
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Lp. S T A N O W I S K O MIESIĘCZNIE (%) z minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela mianowanego 
(mgr z przygotowaniem pedagogicznym)

od do

1 Dyrektor zespołu szkół liczą-
cego powyżej 18 oddziałów

40 60

2 Dyrektor zespołu szkół liczą-
cego od 13-18 oddziałów

30 40

3 Dyrektor zespołu szkół liczą-
cego od 7-12 oddziałów

30 35

4 Dyrektor przedszkola liczące-
go od 2-5 oddziałów

15 20

5 Dyrektor przedszkola liczące-
go od 1-2 oddziałów

10 15

6 Wicedyrektor 30 50

7 Doradca – metodyk 15 25

Poz. 1843, 1844

Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie 
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
w okresach, za które nie przysługuje wynagrodze-
nie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca, 
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stano-
wiska, wychowawstwa lub innej funkcji z innych 
powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia na-
stąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Gilowice.

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

Przewodniczący Rady 
Jan Małysiak

1844

UCHWAŁA NR VI/75/2011
RADA MIEJSKA W JAWORZNIE

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca na ulica Owocowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.), po konsultacjach określonych 
Uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Ja-
worznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsulto-
wania z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002 
z dnia 22.09.2010 r.) Rada Miejska w Jaworznie 

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić dotychczasową nazwę ulicy 22 
Lipca na nazwę ulica Owocowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydento-
wi Miasta Jaworzna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Bańkowski
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1845

UCHWAŁA NR IV/24/ 2011
RADY GMINY JELEŚNIA

z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie zmian w statucie Gminy Jeleśnia

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.1 oraz 
art. 40 ust.2 pkt 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst: 
jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm. / oraz art.4ust1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 
lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych / Dz.U. nr 62, 
poz.718 z późn.zm./ Rada Gminy Jeleśnia uchwala 
co następuje : 

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Sta-
tucie Gminy Jeleśnia - uchwalonym uchwałą nr 
XVII/164/96 Rady Gminy z dnia 17 września 1996r. 
/ tekst jednolity uchwała Rady Gminy Jeleśnia nr 
XIX/236/01 z dn. 29 czerwca 2001r. - Dz. Urzędowy 
Woj. Śląskiego nr 58, poz. 1514 z późn. zm. / : 

1. W § 14 ust.2 pkt.3 statutu skreśla się słowa 
„sekretarza gminy”. 

2. W załączniku nr 3 do Statutu Gminy Jele-

śnia- Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych 
skreśla się ust.7. 

3. W załączniku nr 4 Regulamin Rady Gminy 
i Komisji Rady w §19 : 

1/ ust.1 otrzymuje brzmienie: ” 1. Interpelacje 
i zapytania Radnych mogą być składane ustnie na 
sesji rady gminy.” 

2/ ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Odpowiedź 
na interpelacje jest udzielana ustnie na sesji lub 
ustnie na następnej sesji.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Jan Pindel

1846

UCHWAŁA NR VI/40/11
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Łazy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) 
- Rada Miejska w Łazach uchwala co następuje : 

§ 1. Nadać nazwę „Marii Konopnickiej” ulicy 
oznaczonej numerem geodezyjnym działki: 826 
w obrębie Wiesiółka gmina Łazy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Łaz.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogło-
szeniu.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Łazach 

Maciej Kubiczek

1847

UCHWAŁA NR VII/37/2011
RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu miasta i gminy Pilica”
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 
2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) 
i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 
25, poz.150 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta 
i Gminy w Pilicy uchwala :

§ 1. Przyjąć „Program usuwania wyrobów za-
wierających azbest z terenu miasta i gminy Pilica”, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego.

Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy 

Jan Pająk

Załącznik 
do uchwały nr VII/37/2011

Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 marca 2011 r.
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UCHWAŁA NR 42/V/11
RADY MIASTA ŻORY

z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Żory

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r.
Nr 236 poz. 2008 ze zm.) Rada Miasta uchwala: 

§ 1. 1. Określić górne stawki opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych w wielkościach uwzględniających 
podatek od towarów i usług:

1) za odbiór odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości nieprowadzących selektywnej 
zbiórki odpadów – 140,00 zł za 1 m3,

2) za odbiór odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości prowadzących selektywną 
zbiórkę odpadów – 80,00 zł za 1 m3,

3) za opróżnianie zbiornika bezodpływowego 
i transport nieczystości ciekłych 17,00 zł za 1 m3.

2. Przez właścicieli nieruchomości prowadzą-
cych selektywną zbiórkę odpadów, w rozumieniu 

niniejszej uchwały, należy rozumieć właścicieli nie-
ruchomości, którzy zbierają i przekazują w sposób 
selektywny co najmniej 25% objętości oddawanych 
odpadów komunalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta.

§ 3. Tracą moc uchwały Rady Miasta Żory nr 
289/XXXVII/08 z dnia 30.10.2008 roku oraz nr 
335/XXXII/09 z dnia 26.02.2009 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta 
mgr Piotr Kosztyła

Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach informuje, że Wo-
jewoda Śląski stwierdził nieważność części ww. 
uchwały zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym 
Nr NP/II/0911/53/11 

1849

UCHWAŁA NR VIII/52/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 
18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 Ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedno-
lity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz 
art. 31 i 35 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
roku o sporcie / Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm. / 
Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się ZASADY PRZYZNAWANIA 
NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ZA WYBITNE OSIĄGNIĘ-
CIA SPORTOWE stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/52/2007 Rady 
Miejskiej w Żywcu z dnia 22 lutego 2007 r. w spra-
wie zasad przyznawania nagród i wyróżnień za 
wybitne osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym ze 
zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XXIII/187/2008 
Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 lutego 2008 r. 
i Uchwałą Nr LII/424/2010 Rady Miejskiej w Żywcu 
z dnia 28 stycznia 2010 roku.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Greń
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Załącznik
do uchwały nr VIII/52/2011

Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 24 marca 2011 r.

Zasady przyznawania nagród i wyróżnień 
za wybitne osiągnięcia sportowe

Rada Miejska w Żywcu dla podkreślenia wy-
bitnych osiągnięć sportowych, postanawia, iż ze 
środków budżetu miasta przyznawane będą nagro-
dy i wyróżnienia dla zawodników oraz trenerów, 
osiągających wybitne wyniki we współzawodnic-
twie międzynarodowym i krajowym. Niniejsze 
zasady określają tryb i procedurę przyznawania 
ww. nagród i wyróżnień.

§ 1. 1. Rada Miejska w Żywcu postanawia, że 
przyznawane będą coroczne nagrody i wyróżnienia 
za wybitne wyniki sportowe we współzawodnic-
twie międzynarodowym lub krajowym, za rok 
poprzedni.

2. Nagrodami za wybitne osiągnięcia sportowe, 
są nagrody pieniężne, zwane dalej „nagrodami”.

3. Wyróżnieniami za osiągnięcia sportowe, są 
nagrody rzeczowe np. bony towarowe, puchary, 
statuetki, książki, zwane dalej „wyróżnieniami”.

4. Przy przyznawaniu nagród i wyróżnień, o któ-
rych mowa w ust. 1 bierze się pod uwagę znaczenie 
osiągnięć sportowych dla miasta Żywca.

§ 2. 1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przy-
znawane raz w roku w konkurencjach sportowych 
zaliczanych do dyscyplin olimpijskich.

2. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane dla 
zawodników reprezentujących stowarzyszenia 
z terenu Miasta Żywca.

§ 3. Nagrody mogą być przyznawane w katego-
rii seniorów i młodzieżowców.

§ 4. 1. Nagrody mogą być przyznane za na-
stępujące osiągnięcia sportowe w systemie 
trzystopniowym:

1) nagroda I stopnia:
a) miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpij-

skich, Paraolimpijskich i Mistrzostwach Świata,
2) nagroda II stopnia:
a) miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpij-

skich, Paraolimpijskich i Mistrzostwach Świata,
b) miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy,
c) miejsca medalowe na Uniwersjadzie Letniej 

i Zimowej lub na Akademickich Mistrzostwach 
Świata i Europy,

d) miejsca I - III w klasyfikacji generalnej Pucha-
ru Świata i Europy,

3) nagroda III stopnia:
a) miejsca medalowe na Mistrzostwach Pol-

ski.

§ 5. 1. Wyróżnienia mogą być przyznane za zaję-
cie miejsc medalowych na Mistrzostwach Świata, 
Europy i Polski w kategoriach kadet, junior młodszy 
i junior.

§ 6. W wypadku posiadania odpowiednich środ-
ków finansowych mogą być przyznawane nagrody 
i wyróżnienia za inne osiągnięcia sportowe.

§ 7. Trenerowi prowadzącemu szkolenie na 
terenie miasta Żywca, który przyczynił się do 
osiągnięcia sukcesów sportowych zawodników, 
o których mowa w § 4, 5 i 6 może być przyznana 
nagroda w wysokości do 1.000 zł.

§ 8. 1. Nagrody i wyróżnienia mogą mieć cha-
rakter indywidualny ( zawodnik ) lub zbiorowy 
( drużyna, sztafeta itp. ).

2. Nagrody za osiągnięcia indywidualne ustala 
się w następujących wysokościach:

1) nagroda I stopnia – do 3.000 zł brutto
2) nagroda II stopnia – do 2.000 zł brutto
3) nagroda III stopnia – do 1.000 zł brutto
3. W przypadku osiągnięć zbiorowych przyznaje 

się nagrodę dla zespołu w wysokości do 50 % przy-
sługującej nagrody indywidualnej, pomnożonej 
przez liczbę zawodników.

§ 9. Środki finansowe na nagrody i wyróżnienia 
pochodzą z budżetu miasta Żywca.

§ 10. 1. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane 
przez Burmistrza Miasta Żywca, w oparciu o ocenę 
Komisji Opiniującej w skład której wchodzą:

1) Zastępca Burmistrza Miasta - odpowiedzial-
ny za sprawy sportu,

2) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Żywcu, 

3) Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji 
i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego 
w Żywcu.

§ 11. 1. Kandydatury do nagród i wyróżnień 
mogą zgłaszać:

1) stowarzyszenia sportowe działające na tere-
nie miasta Żywca,

2) Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji 
Powiatu,

3) Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Współ-
pracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Żywcu.

§ 12. Wnioski z propozycjami kandydatów należy 
składać w Wydziale Kultury, Promocji i Współpra-
cy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Żywcu lub 
przesłać drogą pocztową na adres Urząd Miejski 
w Żywcu, Rynek 2. 34-300 Żywiec (decyduje data 
stempla pocztowego), w terminie ustalonym przez 
Wydział i podanym do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty.

Poz. 1849
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§ 13. 1. Wnioski dotyczące kandydatów powinny 
zawierać:

1) dane wnioskodawcy ( nazwa lub imię i na-
zwisko, adres, telefon ),

2) dane osobowe kandydata do nagrody, wyróż-
nienia ( imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa 
stowarzyszenia i dyscypliny, którą reprezentuje ),

3) opis osiągnięć sportowych,
4) dokument potwierdzający ww. osiągnięcia 

( np. komunikat z zawodów z potwierdzeniem Pol-
skiego Związku Sportowego ),

5) krótka charakterystyka kandydata.
2. W przypadku wniosku dla trenera, dodatkowo 

należy dołączyć potwierdzenie o pracy z zawod-
nikiem, któremu została przyznana nagroda lub 
wyróżnienie.

§ 14. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne 
z przyznaniem nagrody czy też wyróżnienia.

Poz. 1849, 1850

§ 15. Obrady Komisji Opiniującej odbywać się 
będą w terminie, nie dłuższym niż miesiąc od dnia 
ostatecznego złożenia wniosków.

§ 16. Stopień nagrody, jej wysokość oraz formę 
dla poszczególnych kandydatów proponuje Komi-
sja Opiniująca, uwzględniając wielkość środków 
finansowych określonych w uchwale budżetowej 
na dany rok.

§ 17. 1. Obrady Komisji Opiniującej są niejawne 
do czasu zatwierdzenia wyników przez Burmistrza 
Miasta Żywca, przy czym wyniki obrad Komisji nie 
stanowią podstaw do żądania przez wnioskodaw-
ców przyznania nagrody, wyróżnienia lub zmiany 
wysokości nagrody.

2. Pomoc organizacyjną zapewnia Komisji Opi-
niującej - Wydział Kultury, Promocji i Współpracy 
z Zagranicą - Urzędu Miejskiego w Żywcu.

1850

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NP/II/0911/53/11
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwier-
dzam nieważność uchwały Nr 42/V/11 Rady Miasta 
Żory z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: określenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicie-
li nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości cie-
kłych na terenie Miasta Żory, w części określonej 
w § 1 ust. 2, jako sprzecznej z art. 6 ust. 2 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.) zwanej dalej „ustawą”.

Uzasadnienie 

Podczas sesji w dniu 24 lutego 2011 roku Rada 
Miasta Żory podjęła uchwałę w sprawie określenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicie-
li nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
na terenie Miasta Żory.

Przedmiotowa uchwała została podjęta w opar-
ciu o delegację ustawową zawartą w art. 6 ust. 2
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach. Zgodnie z treścią wskazanej delegacji „rada 
gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi, o których mowa w ust. 1”. Cytowana 
delegacja ustanawia kompetencję dla organu 

stanowiącego do podjęcia aktu w formie uchwały, 
w której nastąpi ustalenie górnych stawek opłat, 
jakie zobowiązane będą ponosić osoby będące 
właścicielami nieruchomości za usługi, o których 
mowa jest w ust. 1 art. 6 ustawy. Usługi, za które 
pobierane będą opłaty ustawodawca wskazuje 
w art. 6 ust. 1 i w myśl tego przepis usługami tymi 
będą świadczenia w zakresie: 

1) odbierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych.

Prawodawca ustanowił także na rzecz rady 
gminy możliwość modyfikacji górnych stawek 
opłat ustalonych w oparciu o art. 6 ust. 2 ustawy. 
Podstawa dla takich działań zawarta jest w art. 6
ust. 4 ustawy, zgodnie z którym „rada gminy 
określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, 
stosuje niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny”. 

Organ stanowiący zgodnie z delegacją ustalił 
górne stawki opłat za odbiór odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości nieprowadzących 
selektywnej zbiórki odpadów oraz dla właścicieli 
taką selektywną zbiórkę odpadów prowadzących, 
a także zostały określone górne stawki opłat za 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i trans-
port nieczystości ciekłych. 

W ocenie organu nadzoru przekroczenie de-
legacji ustawowej stanowi § 1 ust. 2 uchwały, 
zgodnie z którym „przez właścicieli nieruchomo-
ści prowadzących selektywną zbiórkę odpadów, 
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w rozumieniu niniejszej uchwały, należy rozumieć 
właścicieli nieruchomości, którzy zbierają i prze-
kazują w sposób selektywny co najmniej 25% 
objętości oddawanych odpadów komunalnych”. 

Tym samym uchwałę nr 42/V/2011 Rady Mia-
sta Żory z dnia 24 lutego 2011 r., ze względu na 
wyżej opisane nieprawidłowości należy uznać za 
wadliwą, w części dotyczącej § 1 ust. 2, co czyni 
stwierdzenie jej nieważności odnośnie wskazanej 

Poz. 1850

części w pełni uzasadnionym i koniecznym. 
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy 

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody 
Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
rozstrzygnięcia. 

wz. Wojewody Śląskiego 
Stanisław Dąbrowa

I Wicewojewoda
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