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ROZPORZĄDZENIE Nr 6/2004 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 14 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Biesak Białogon”. 

 
Na podstawie art. 13a, ust. 1 i ust. 6 i  

art. 13b, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 październi-
ka 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001r. 
Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 
1189 i Nr 145, z 2002r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 
2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, 
poz. 1966), art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
roku o administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, 
z 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, 
poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 
2003r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, 
poz. 1452) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1.1. Ustanawia się plan ochrony dla rezer-

watu przyrody „Biesak Białogon”, stanowiący za-
łącznik do niniejszego rozporządzenia. 

2. Pełny tekst planu jest dostępny w Święto-
krzyskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Śro-
dowiska i Rolnictwa. 

 
§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się 

Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody. 
 
§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzy-
skiego. 

 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 

 
Załącznik do rozporządzenia Nr 6/2004 
Wojewody Świętokrzyskiego  
z dnia 14 kwietnia 2004r. 

 
Plan ochrony Rezerwatu Przyrody „Biesak-Białogon” 

(część opisowa) 
 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

 
§ 1. Podstawa prawną ochrony rezerwatu 

„Biesak-Białogon” jest Zarządzenie Ministra Le-
śnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 września 
1981r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 
(Monitor Polski nr 26, poz. 231)  

 
§ 2.1. Powierzchnia rezerwatu wynosi 13,13 ha, 

z tego: 
a) leśna zalesiona 9,35 ha, 
b) nieleśna 3,78 ha. 
 

2. Rezerwat jest położony: 
a) wg podziału administracyjnego Państwa w 

województwie świętokrzyskim, powiat Kielce, 
gmina Kielce. 

b) wg podziału przyrodniczo-geograficznego Pol-
ski, regionalizacji fizycznogeograficznej, Kon-
drackiego (2001) rezerwat położony jest w me-
zoregionie Góry Świętokrzyskie, makroregio-
nie Wyżyna Kielecka 

c) wg regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Zasady 
Hodowli Lasu, 1988) rezerwat położony jest  
w 2 Dzielnicy Gór Świętokrzyskich, VI Krainie 
Wyżyna Małopolska. 

 
3. Granice rezerwatu obejmują jeden kom-

pleks, w skład którego wchodzą oddziały: 28a, 28bN, 
28c, 28dN 

 
§ 3. Grunty rezerwatu stanowią własność 

Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Kielce. 
 

Rozdział 2. 
Charakterystyka i diagnoza stanu przyrody 

 
§ 4.1. Gleby leśne rezerwatu: 9,35 ha 2. Gleby na terenie poeksploatacyjnym ka-

mieniołomu: 3,78 ha 
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§ 5.1. Ekosystemy leśne: 
a) typy siedliskowe: Bśw 1,65 ha, BMwyż 7,70 ha, 
b) zespoły roślinne lasu:  

- Peucedano-Pinetum subkontynentalny bór 
świeży - 1,65 ha  

- Querco roboris-Pinetum war. typicum kon-
tynentalny bór mieszany wariant typowy = 
5,13 ha, 

- Querco roboris-Pinetum war. grądowy 
kontynentalny bór mieszany wariant grą-
dowy = 6,35 ha. 

c) gatunki panujące drzewostanów: So 9,35 ha 
d) klasy wieku drzewostanów: So IV kl wieku  

9,35 ha, 

2. Ekosystemy wodne obejmują 0,6 ha, w 
tym: 
a) zbiornik wodny w wyrobisku kamieniołomu  

0,5 ha. 
b) strumyk bez nazwy 0,1 ha. 
 

§ 6. Krajobrazy: 
a) leśne 9,35 ha, 
b) antropogeniczny, po dawnym kamieniołomie  

z zbiornikiem wodnym w wyrobisku kamienia  
- 3,46 ha. 

 
§ 7. Wartości kulturowe - nieczynny kamie-

niołom. 
 

Rozdział 3. 
Cele ochrony 

 
§ 8. Celem ochrony przyrody nieożywionej i 

gleb jest: 
a) ochrona odsłonięć zjawisk geologicznych, a 

szczególnie zlokalizowanego w północnej części 
kamieniołomu (odsł. Nr 6) stanowiącego wzgó-
rek zbudowany z mułowców kambryjskich 

b) ochrona skał i profili geologicznych, 
c) ochrona gleb przed degradacją. 
 

§ 9. Celem ochrony ekosystemów leśnych 
jest: 
a) zachowanie wielorakich funkcji lasu, 
b) zachowanie różnorodności biologicznej, 
 

§ 10. Celem ochrony roślin dziko występują-
cych jest: 
a) zabezpieczenie trwałości i powiększenie ich 

populacji, szczególnie zagrożonych wyginię-
ciem, 

b) spełnianie zadań określonych w prawie mię-
dzynarodowym, a w szczególności w Konwen-
cji Berneńskiej. 

 
§ 11. Celem ochrony zwierząt dziko występu-

jących jest: 

a) zabezpieczenie trwałości i powiększanie ich 
populacji, szczególnie zagrożonych wyginię-
ciem 

b) spełnianie zadań określonych w prawie mię-
dzynarodowym, a w szczególności w Konwen-
cji berneńskiej. 

 
§ 12. Celem ochrony siedlisk przyrodniczych 

jest zachowanie w optymalnym stanie 
a) siedliska boru świeżego 
b) siedliska boru mieszanego wyżynnego 
 

§ 13. Celem ochrony krajobrazów jest za-
chowanie: 
a) krajobrazu leśnego 
b) krajobrazu antropogenicznego 
 

§ 14. Celem ochrony wartości kulturowych 
jest zachowanie w optymalnym stanie przeciw-
działając nadmiernemu zarastaniu krzewami i 
drzewami: 
a) nieczynnego kamieniołomu 
b) dewastacji wyrobiska kamienia 
c) zbiornika wodnego 

 
Rozdział 4. 

Obszary ochrony ścisłej, częściowej i krajobrazowej 
 

§ 15. Obszary ochrony częściowej obejmują 
13,13 ha, następujących oddziałów 28a, 28bN, 28c, 
28dN  

§ 16. Obszary ochrony krajobrazowej obejmu-
ją 13,13 ha, następujących oddziałów: 28a, 28bN, 
28c, 28dN 

 
Rozdział 5. 

Program działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, częściowej i krajobrazowej 
 

§ 17. Obszary ochrony częściowej 
 

Działania ochronne Zakres działań 
Ochrona granic i stanu posiadania Oznaczanie zielonymi opaskami na drzewach granicz-

nych oraz tablicami „rezerwat przyrody” 
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Ochrona od szkód powodowanych przez człowieka Stały, systematyczny nadzór nad rezerwatem, trwałe 

blokowanie dróg i wjazdu do rezerwatu 
Ochrona od zmiennych czynników atmosferycznych Nawiązujące do zasad hodowlanych w drzewostanach 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe Nawiązujące do obowiązujących przepisów w tym zakresie 
 

§ 18. Obszary ochrony krajobrazowej 
 

Działania ochronne Zakres działań 
Zakaz lokalizacji kubaturowej w pobliżu rezerwatu Wprowadzić do miejscowego planu zagospodarowania 
Utrzymanie w optymalnym stanie składzie flory-
stycznym i strukturze zbiorowisk leśnych 

Zabiegi ochronne mające na celu renaturalizację zbioro-
wisk leśnych 

 
Rozdział 6. 

Sposoby eliminacji i minimalizacji zagrożeń dla przyrody 
 

§ 19. Sposoby eliminacji i minimalizacji zagrożeń dla przyrody przedstawia poniższa tabela: 
 

Lp. Zagrożenia Sposób eliminacji i minimalizacji zagrożeń Kto realizuje 
1. Zanieczyszczenie powietrza, 

gleby i wód 
1. Ścisłe przestrzeganie obowiązujących w tym 

zakresie aktów prawnych (Ustawa o Ochr. Śro-
dowiska) 

2. Monitorowanie stanu środowiska w rezerwacie 

Nadl. Kielce i Miasto 
Kielce 

2. Nadmierna penetracja rezer-
watu, niszczenie szaty roślinej 
(zrywanie roślin, zwłaszcza 
kwitnących, palenie ognisk, 
zaśmiecanie, itd.) 

1. Wyznaczanie ścieżek i tras przemieszczania się 
turystów (ścieżka dydaktyczna, itp.), tak aby naj-
cenniejsze tereny pod względem przyrodniczym 
w rezerwacie były jak najmniej narażone 

2. Wzmożenie kontroli terenowych zwłaszcza 
w okresie wakacyjnym 

Nadl. Kielce  
Miasto Kielce, 
policja 

3. Nielegalne pozyskiwanie stro-
iszu jodłowego, choinek, kra-
dzieże drewna, kamieni, itp. 

1. Wzmożenie kontroli rezerwatu, zwłaszcza w 
okresie przed 1 listopada i Świętami Bożego 
Narodzenia 

2. Trwałe zablokowanie dróg i miejsc umożliwia-
jących wjazd do rezerwatu  

Nadl. Kielce,  
Miasto Kielce,  
policja 

4. Kłusownictwo i zagrożenie 
po-wodowane przez bezpań-
skie psy i koty  

Nadzór terenowy i eliminacja bezpańskich psów Nadl. Kielce,  
Miasto Kielce,  
koło łowieckie 

 
Rozdział 7. 

Obszary i sposoby ich udostępniania dla celów naukowych, dydaktycznych, turystycznych i rekreacyjnych 
 

§ 20. Obszary i sposoby ich udostępniania przedstawia poniższa tabela. 
 
Lp. Cel udostępnienia Obszary udostępnienia Sposób udostępnienia Kto realizuje 
1. Naukowy Cała powierzchnia rezerwatu Na zasadach wynikających z obo-

wiązujących ustaleń i aktów praw-
nych 

Nadl. Kielce 

2. Dydaktyczny Powierzchnie opisane ścież-
ką dydaktyczną i do niej 
przylegające, teren rezerwa-
tu po uzyskaniu stosowne-
go zezwloenia 

Do badań flory roślinności, fauny, 
zjawisk przyrodniczych oraz geologii 
z ograniczeniem możliwości praw-
nie pozyskiwania roślin i zwierząt; 
także z ograniczoną możliwością 
naruszenia profilu glebowego 

1. Nadl. Kielce, 
2. Wojewódzki Kon-

serwator Przyrody 

3. Edukacyjny Powierzchnie opisane ścież-
ką dydaktyczną 

Do demonstracji flory, roślinności, 
fauny i zjawisk przyrodniczych i 
geologicznych 

Nadl. Kielce 

4. Turystyczny i re-
kreacyjny 

Ścieżka dydaktyczna i szlak 
turystyczny 

Turystyka piesza, indywidualna 
lub w małych grupach połączona z 
aktywnym wypoczynkiem 

Nadl Kielce 
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Rozdział 8 
Opis sposobu ochrony 

 
§ 21.1. Ochrona przyrody nieożywionej po-

lega na:  
a) ochrona gleb polega na zachowaniu w niena-

ruszonym stanie na całej powierzchni rezerwa-
tu, profilu glebowego, zwłaszcza poziomów 
powierzchniowych (górnych) z pokrywającą je 
roślinnością, 

b) ochrona odsłonięć geologicznych. 
 

§ 22. W zakresie gospodarki wodno-ścieko-
wej, regulacji stosunków wodnych i użytkowania 
ekosystemów wodnych, sposoby ochrony 
obejmują: 
a) eliminowanie odprowadzania ścieków komu-

nalnych do gruntu, 
b) czyszczenie zbiornika wodnego, 
c) zarybianie zbiornika.  

§ 23.1. Sposoby ochrony ekosystemów le-
śnych polegają na: 
a) preferowanie odnowień naturalnych, w drugiej 

kolejności siewu, a ostatecznie sadzenia, 
b) pielęgnacji upraw samosiewów i drzewosta-

nów (trzebieżami mogą być objęte drzewosta-
ny nie starsze jak V klasa wieku, a w drzewo-
stanach olchowych, brzozowych i osikowych 
do III klasy wieku, 

c) ochronie przed czynnikami biotycznymi i abio-
tycznymi poprzez prognozowanie zagrożeń 
gradacjami owadów.  

 
2. Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanów po-

legają na regulacji składu gatunkowego zgodnie 
siedliskiem, kierując się następującymi wskaza-
niami: 

 

Warianty składów gatunkowych drzewostanów  
w poszczególnych fazach rozwojowych Typ siedliska lasu Zbiorowisko leśne 

Faza inicjalna Faza optymalna Faza terminalna 
Bśw. 
(So) 

Peucedano-Pinetum So - 80 % 
Brz, inne - 20 % 

(Db,Jrz,Olsz) 

So 80 % 
Brz 20 % 

So - 10 

Bmwyż. 
(Jd, So) 

Querco roboris-Pinetum So - 50 % 
Jd - 30 % 

Md, inne - 20 % 
(Św, Jw, Lp) 

So - 50 % 
Jd - 30 % 
Md - 20 % 

So 6 
Jd 4 

 
§ 24. Ochrona lądowych ekosystemów niele-

śnych polega na wykaszaniu antropogenicznej łąki 
w okresie wczesnojesiennym, zwłaszcza w części 
przylegającej do zarośli i lasu, na powierzchniach w 
oddziale 28bN.  

 
§ 25. Ochrona gatunków roślin dziko wystę-

pujących i ich siedlisk polega na: 
a) utrzymanie w optymalnym stanie odnoszącym 

się do składu i struktury zbiorowisk roślinnych 
w których występują. 

b) systematycznym nadzorze na rezerwatem, 
zapobiegającym niszczeniu roślin i ich siedlisk 

§ 26. Ochrona gatunków zwierząt dziko wy-
stępujących i ich siedlisk polega na: 
c) przeciwdziałanie kłusownictwu 
b) przeciwdziałanie szkodom wyrządzanym przez 

bezpańskie psy i koty 
 

§ 27. Ochrona walorów krajobrazowych, wi-
dokowych i przyrodniczo-krajobrazowych polega 
na zakazie lokalizacji kubaturowej na terenie przy 
rezerwacie 

 
§ 28. Lokalizację miejsc obiektów infrastruktu-

ry turystycznej i edukacyjnej ustala się następująco: 
 

Lp. Urządzenie Lokalizacja Opis urządzenia 
1. zadaszenie, ławy do 

siedzenia, kontener 
na śmieci, itd.  

urządzenie w centralnej części rezerwatu 
(uwzględniając jego funkcję rekreacyjno-
edukacyjną) 
Realizacja w porozumieniu z Woj. Kon-
serwatorem Przyrody oraz Nadl. Kielce 

miejsca krótkiego odpoczynku  

2. Ścieżka dydaktyczna W sąsiedztwie najciekawszych obiektów 
przyrodniczych i widokowych rezerwatu, 
także odsłonięć geologicznych, itd..  

tablic informacyjnych na przystankach 
ścieżki, itd.  
Wyspecjalizowana jednostka na zlecenie 
i pod nadzorem Nadleśnictwa Kielce 

4. Tablica  w sąsiedztwie parkingu Tablica ze szczegółowym opisem rezer-
watu i planem 
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§ 29. Zadania ochronne oraz sposoby ich wykonywania. 
 

Lp. Zadania ochronne Sposób wykonania zadania 
ochronnego 

Jednostka realizująca Termin realizacji 

1. Utrwalenie granicy re-
zerwatu 

Poprzez odnowienie zielonych 
opasek na drzewach granicz-
nych 

Nadleśnictwo Kielce 2005r. 

2. Ustawienie 9 tablic „Re-
zerwat przyrody” 

Lokalizacja tablic zaznaczona 
na „Mapie operacyjnej” 

Nadleśnictwo Kielce 2005r. 

3. Ustawienie 1 tablicy z 
opisem rezerwatu 

Lokalizacja: przy drodze do-
jazdowej do rezerwatu 

Nadleśnictwo Kielce 2005r. 

4. Utrzymanie istniejących 
odsłonięć skalnych w 
obrębie ścian kamienio-
łomu 

Eliminacja roślinności w skar-
pie zachodniej kamieniołomu, 
przerzedzenie młodego drze-
wostanu i usunąć krzewy - 
odsłonić elementy skalne, 
odsłonięcie geologiczne nr 2, 
3 i 4. usunąć podrost i pod-
szyt zarastający odsłonięcia 
geol. nr 8 i północny fragment 
odkrywki nr 6 przy wylocie 
dawnej drogi do kamienioło-
mu, pozostawiając jedynie 
drzewa najwyższego piętra i 
ewentualnie młode osobniki 
potrzebne do jego odnowie-
nia. 

Nadleśnictwo Kielce w 
porozumieniu z Insty-

tutem Geol. w Kiel-
cach lub (PAN Zakład 
Ochrony Przyrody w 

Krakowie) 

w miarę potrzeby 

5. Odsłonięcie mułowców 
kambryjskich i ich kontak-
tu z piaskowcami ordowic-
kimi lub kambryjskimi w 
odkrywce nr 6 

Odsłonięcie winno zostać wy-
konane za zgodą Wojewódz-
kiego Konserwatora Przyrody 
w Kielcach 

Pod nadzorem Inst. 
Geol. 

Jeśli zajdzie taka po-
trzeba 

6. Umieszczenie tablic infor-
macyjnych przy najcie-
kawszych obiektach geo-
logicznych, przy odkryw-
kach nr 5, nr 6, nr 8. Reali-
zacja jeszcze przed usta-
nowieniem ścieżki dydak-
tycznej. Obiekty te należy 
włączyć do ścieżki 

Treść tablic do uzgodnienia z 
Państwowym Inst. Geol. w 
Kielcach lub PAN Zakład 
Ochr. Przyrody w Krakowie 

Nadleśnictwo Kielce Czasokres obowiązy-
wa-nia planu 

7. Trzebież późna w oddz. 
28a, 28c (stopniowe od-
słonięcia jodły)  

W oddz. 28a 20m3/ha (30 m3) 
W oddz. 28c 23 m3/ha (170 m3) 

Nadleśnictwo Kielce W 2 etapach na począt-
ku 2 dziesięciolecia i na 
koniec obowiązywania 
planu ochrony 

8. Usuwanie gatunków roślin 
(drzew) obcych florze re-
zerwatu i Polski, na przy-
kład grochodrzew, dąb 
czerwony i klon jesiono-
listny  

Podrost i drzewa usuwać zi-
mą, podszyt przez cały rok  
Teren całego rezerwatu. 

Nadleśnictwo Kielce Systematycznie w mia-
rę potrzeby 

9. Poprawić mylna informa-
cję o położeniu rezerwatu 
nad poziomem morza, nie 
285 - 297 m n.p.m ale 264-
315 m n.p.m. 

Wymiana tablicy lub jej po-
prawienie 

Nadleśnictwo Kielce 2004-2006 
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10. Sprzątanie rezerwatu, szcze-

gólnie otoczenia zbiornika 
w wyrobisku kamienioło-
mu. Według relacji oko-
licznej ludności zatapiane 
są nawet samochody oso-
bowe - wymaga to spraw-
dzenia i podjęcia prac po-
rządkowych 

Sprawdzenie zbiornika jest 
możliwe jedynie przez wyspe-
cjalizowana jednostkę 

Nadleśnictwo Kielce Systematycznie w mia-
rę potrzeby 

11. Zwiększenie nadzoru w 
rezerwacie mającemu za-
pobiec dewastacji oto-
czenia zbiornika wodnego 
oraz kradzieży stroiszu 
jodłowego (choinek) i 
drzewa. 

Poza kontrolami przez jed-
nostki do tego upoważnione 
zainteresować organizacje 
społeczne, młodzież szkolną, 
itd. 

Nadleśnictwo Kielce Stały nadzór, zwłaszcza 
w miesiącach letnich 
(zbiornika wodnego) 
oraz wzmożony przed 
1 listopada i Świętami 
Bożego Narodzenia 

12. Urządzenie w centralnej 
części rezerwatu (uwzględ-
niając jego funkcję rekre-
acyjno-edukacyjną, miej-
sca krótkiego odpoczynku 
- zadaszenie, ławy do sie-
dzenia, kontener na śmie-
ci, itd. Zaopatrzenie w 
tablicę inf. o wartościach 
rezerwatu. 

Realizacja w porozumieniu z 
Woj. Konserwatorem Przyro-
dy oraz Nadl. Kielce 

Nadleśnictwo Kielce Czasokres obowiązy-
wania planu 

13. Ścieżka dydaktyczna Uwzględnienie najciekawszych 
obiektów przyrodniczych i wi-
dokowych w rezerwacie, także 
odsłonięć geologicznych, itd.. 
Ustawienie tablic informacyjnej 
na przystanku ścieżki, itd. Poza 
wyznaczeniem i opisaniem 
ścieżki w terenie, wskazane 
wykonanie filmu przyrodnicze-
go z rezerwatu oraz folderu  

Wyspecjalizowana jed-
nostka na zlecenie i pod 

nadzorem Nadleśnic-
twa Kielce 

2004-2005 

 
§ 30. Mapa operacyjna rezerwatu przyrody „Biesak Białogon” - załącznik do planu. 
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Pomniejszono do celów publikacji 
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ROZPORZĄDZENIE Nr 7/2004 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 14 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zamczysko Turskie”. 

 
Na podstawie art. 13a, ust. 1 i ust. 6 i  

art. 13b, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 październi-
ka 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001r. 
Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 
1189 i Nr 145, z 2002r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 
2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, 
poz. 1966), art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
roku o administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, 
z 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, 
poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 
2003r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, 
poz. 1452) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1.1. Ustanawia się plan ochrony dla rezer-

watu przyrody „Zamczysko Turskie”, stanowiący 
załącznik do niniejszego rozporządzenia. 

2. Pełny tekst planu jest dostępny w Święto-
krzyskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Śro-
dowiska i Rolnictwa. 

 
§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się 

Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody. 
 
§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzy-
skiego. 

 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 

 
Załącznik do rozporządzenia Nr 7/2004 
Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia 14 kwietnia 2004r. 

 
Plan ochrony Rezerwatu Przyrody „Zamczysko Turskie” 

(część opisowa) 
 

Rozdział 1 
Dane ogólne 

 
§ 1. Podstawą prawną ochrony rezerwatu 

„Zamczysko Turskie” jest Zarządzenie Ministra Le-
śnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 kwietnia 
1979 r. W sprawie uznania za rezerwat przyrody.  

 
§ 2.1. Powierzchnia rezerwatu wynosi 2,45 ha, 

z tego - leśna zalesiona 2,45 ha. 
 
2. Rezerwat nie posiada ustanowionej strefy 

otulinowej w związku z tym zaproponowano taką 
strefę, w jej skład wchodzą pododdziały k, l, y od-
działu 332 obrębu Golejów. 

 
3. Rezerwat jest położony: 

1) wg podziału administracyjnego Państwa w 
województwie świętokrzyskim, powiat sta-
szowski, gmina Osiek. 

2) wg podziału przyrodniczo-geograficznego Pol-
ski (Kondracki 2003 ) rezerwat 

położony jest w mezoregionie - Niecka Poła-
niecka, makroregionie - Niecka Nidziańska, 
podprowincji - Wyżyna Małopolska. 

3) wg regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Soko-
łowski A.W., Kliczkowska A., Grzyb M. 1997. 
Określenie jednostek fitosocjologicznych 
wchodzących w zakres siedliskowych typów 
lasu. Prace IBL seria B 32.) rezerwat położony 
jest w: regionie - VI Kraina Małopolska, dzielni-
cy - 9b, mezoregionie - Niecka Połaniecka. 

 
4. Granice rezerwatu obejmują jeden kom-

pleks, położony w część oddziału lasu: 332 t, w, x 
nadleśnictwa Staszów, obrębu Golejów, leśnictwa 
Strużki. 
 

§ 3. Grunty rezerwatu stanowią własność: 
1) Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa 

Staszów i wynoszą 2,45 ha, 
2) W rezerwacie brak jest gruntów prywatnych. 
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Rozdział 2 
Charakterystyka i diagnoza stanu przyrody 

 
§ 4. Gleby leśne rezerwatu zajmują 2,45 ha, 
 
§ 5. Ekosystem leśny: 

1) typy siedliskowe: BMśw1/LMśw1 - 0,93 ha, 
LMśw1 - 1,52 ha, 

2) zespoły roślinne lasu:  
Tilio-Carpinetum typicum - 1,52 ha,  
Tilio-Carpinetum var z Pinus sylvestris - 0,93 ha. 

3) gatunki panujące drzewostanów: So 1,33 ha, 
Lp 1,12 ha, 

4) klasy wieku drzewostanów:  
So II kl wieku 0,93 ha, 
So IV kl wieku 0.40 ha, 
Lp XI kl wieku 1.12 ha, 

§ 6. W rezerwacie występuje następujące 
siedlisko przyrodnicze (wymienione w Rozporzą-
dzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 
2001 w sprawie określenia rodzajów siedlisk przy-
rodniczych podlegających ochronie (Dz. U. nr 92 
poz. 1029)  
grąd subkontynentalny Tilio cordatae-Carpinetum 
betuli - 2,45 ha 
 

§ 7. Krajobrazy: leśne 2,45 ha, 
 
§ 8. Wartości kulturowe: 

Fortyfikacje ziemne i obwałowania pochodzące z 
XIII i XVI w. 

 
Rozdział 3 

Cele ochrony 
 

§ 9. Celem ochrony przyrody nieożywionej i 
gleb jest: 
1) ochrona gleb przed degradacją (wietrzeniem 

eolicznym), 
2) zachowanie ukształtowania terenu. 
 

§ 10. Celem ochrony ekosystemów leśnych 
jest: 
1) zachowanie wielorakich funkcji lasu, 
2) zachowanie różnorodności biologicznej, 
3) zachowanie starodrzewu lipowego. 
 

§ 11. Celem ochrony roślin i grzybów dziko 
występujących jest: 
1) zabezpieczenie trwałości i powiększanie ich 

populacji, szczególnie zagrożonych wyginię-
ciem, 

2) spełnianie zadań określanych w prawie mię-
dzynarodowym, a w szczególności w Konwen-
cji Berneńskiej oraz wytycznych Natura 2000. 

 
§ 12. Celem ochrony zwierząt dziko występu-

jących jest: 
1) zabezpieczanie trwałości i powiększanie ich 

populacji, szczególnie zagrożonych wyginię-
ciem, 

2) spełnienie zadań określonych w prawie mię-
dzynarodowym, a w szczególności w Konwen-
cji Berneńskiej oraz wytycznych Natura 2000. 

 
§ 13. Celem ochrony siedlisk przyrodniczych 

jest utrzymanie ich naturalnego charakteru 
1) ochrona przed wietrzeniem eolicznym pokrywy 

glebowej, 
2) zwiększenie retencji wodnej. 
3) zachowanie kierunku sukcesji na siedliskach 

grądu z sosną 
 

§ 14. Celem ochrony krajobrazów jest za-
chowanie obecnego potencjału środowiskowego 
1) ochrona wyspowego płatu krajobrazu leśnego, 
2) ochrona facji krajobrazowej polany śródleśnej. 
 

§ 15. Celem ochrony wartości kulturowych 
jest zachowanie śladów istnienia prawdopodobnie 
grodziska kasztelańskiego, fortyfikacji średnio-
wiecznych 
1) bastionowych fortyfikacji grodziska, 
2) wałów ziemnych w południowowschodniej 

części obszaru rezerwatu. 

 
Rozdział 4 

Obszary ochrony ścisłej, częściowej i krajobrazowej 
 

§ 16. Obszary ochrony ścisłej - nie występują 
w rezerwacie. 

 
§ 17. Obszary ochrony częściowej obejmują 

2,45 ha, następujących oddziałów: 332 t, w, x. 

§ 18. Obszary ochrony krajobrazowej odno-
szą się do częściowej ochrony płatu leśnego i facji 
krajobrazowej polany.  
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Rozdział 5 
Program działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, częściowej i krajobrazowej 

 
§ 19. Obszary ochrony częściowej: 
 

Działania ochronne Zakres działań Uwagi 
Zapobieganie erozji gleb Zwiększenie zakrzewienia skarp Prowadzenie umiarkowanego za-

cienienia 
Zapobieganie zaśmiecaniu rezer-
watu 

Sprzątanie i edukacja społeczeń-
stwa 

brak 

Zapobieganie zarastania polany Cykliczne koszenie Częstość zabiegów co 2 lata 
Zachowanie parkowego zwarcia Umiarkowane prześwietlanie Cyklicznie zgodnie z potrzebami 
 

Rozdział 6 
Sposoby eliminacji i minimalizacji zagrożeń dla przyrody 

 
§ 20. Sposoby eliminacji i minimalizacji zagrożeń dla przyrody przedstawia tabela wymieniona w § 35. 

 
Rozdział 7 

Obszary i sposoby ich udostępniania dla celów naukowych, dydaktycznych, turystycznych i rekreacyjnych 
 
§ 21. Obszary i sposoby ich udostępniania przedstawia poniższa tabela: 
 

Lp. Cel 
udostępnienia 

Obszary 
udostępnienia 

Sposób 
udostępnienia Kto realizuje 

1. 
Naukowy przyrodniczy i hi-
storyczny 

Cały rezerwat 
Z zachowaniem celu ochrony 
rezerwatu 

Placówki naukowe 

2. Dydaktyczno-edukacyjny Cały rezerwat 
Z zachowaniem celu ochrony 
rezerwatu Placówki oświatowe 

3. Turystyczno-krajoznawczy Cały rezerwat 
Z zachowaniem celu ochrony 
rezerwatu Ośrodki turystyczne 

 
Rozdział 8 

Opis sposobów ochrony 
 

§ 22.1. Ochrona przyrody nieożywionej po-
lega na ochronie aktualnej rzeźby rezerwatu 

 
2. Ochrona gleby polega na utrzymaniu ak-

tualnej pokrywy glebowej w naturalnej formie 
(przekształcenia profilu glebowego przez procesy 
wypłukiwania wodnego). 

 
§ 23. W zakresie gospodarki wodno-ścieko-

wej, regulacji stosunków wodnych i użytkowania 
ekosystemów wodnych, sposoby ochrony obej-
mują wykonywanie zastawek na rowach meliora-
cyjnych, 

 
§ 24.1. Sposoby ochrony ekosystemów le-

śnych polegają na: 

1) stosowaniu do odnawiania lasu nasion z drze-
wostanów rodzimych rezerwatu, 

2) preferowanie odnowień naturalnych, w drugiej 
kolejności siewu, a ostatecznie sadzenia, 

3) pielęgnacji upraw samosiewów i drzewosta-
nów (trzebieżami mogą być objęte drzewosta-
ny nie starsze jak V klasa wieku, a w drzewo-
stanach olchowych, brzozowych i osikowych 
do III klasy wieku, 

4) ochronie przed czynnikami biotycznymi i abio-
tycznymi poprzez prognozowanie zagrożeń 
gradacjami owadów, wykonania pasa p-poż 
wzdłuż drogi, wokół rezerwatu. 

 
2. Składy gatunkowe upraw przyjmuje się 

następująco: 
 

Typ siedliskowy lasu Zespół leśny Warianty składów gatunkowych 
LMśw/Lśw Tilio-Carpinetum Gb, Lp, Db, Wz 
Lśw. Tilio-Carpinetum Gb, Lp, Db, Wz 
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3. Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanów po-
legają na regulacji składu gatunkowego zgodnie z 

siedliskiem, kierując się następującymi wskaza-
niami: 

 
Typ siedliskowy 

lasu 
Zespół leśny Warianty składów gatunkowych drzewostanów  

w poszczególnych fazach rozwojowych 
  faza inicjalna faza optymalna faza terminalna 

LMśw/Lśw Tilio-Carpinetum So, Db, Gb So, Gb, Lp, Db, Wz Gb, Lp, Db, Wz 
Lśw. Tilio-Carpinetum brak Gb, Lp, Db, Wz Gb, Lp, Db, Wz 
 

§ 25. Ochrona lądowych ekosystemów nie-
leśnych polega na wykaszaniu traw na łąkach, w 
okresie jesiennym, 

 
§ 26. Ochrona gatunków roślin dziko wystę-

pujących i ich siedlisk polega na: 
1) zachowaniu obecnie występujących siedlisk w 

rezerwacie 
2) ochrona mikrosiedlisk występowania gatun-

ków chronionych 
 

§ 27. Ochrona gatunków zwierząt dziko wy-
stępujących i ich siedlisk polega na: 
1) zachowaniu obecnie występujących siedlisk w 

rezerwacie 

2) ochrona mikrosiedlisk występowania gatun-
ków chronionych 

 
§ 28. Utrzymanie i przywrócenie utraconych 

wartości kulturowych polega na utrzymaniu stanu 
obecnego bez dodatkowych działań ochronnych,  

 
§ 29. Ochrona walorów krajobrazowych, wi-

dokowych i przyrodniczo-krajobrazowych polega 
na: 
1) zachowaniu obecnego wyspowego charakteru 

płatu i facji krajobrazowej, 
2) zabezpieczeniu przed zaśmiecaniem rezerwatu 

przez lokalną ludność. 
 

§ 30. Lokalizację miejsc obiektów infrastruktu-
ry turystycznej i edukacyjnej ustala się następująco: 

 
Lp. Urządzenie, obiekt Lokalizacja Opis urządzenia Uwagi 

1. Tablica informacyjna 
U wejścia do rezerwatu - 
przy drodze leśnej (za-
chodnia część rezerwatu) 

Tablica metalowa z na-
klejonymi lub namalo-
wanymi informacjami 

Zawarte informacje nt. 
siedliska (przyrodniczo-
geograficzne i kulturowe)  

2. 
Tablica ścieżki dydaktycz-
nej z kierunkami zwiedza-
nia 

 
Tablica metalowa z na-
klejonymi lub namalo-
wanymi informacjami 

brak 

3. 
Zadaszony stół, deski do 
siedzenia i kosz  

W dowolnym miejscu 
obok drogi Wykonane z drewna brak 

 
Rozdział 9 

Ustalenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
 

§ 31. Ustanowić strefę ochronną dla rezerwatu. 
 
§ 32. Wyłączyć ze strefy zabudowy kubatu-

rowej tereny położone pomiędzy rezerwatem a 
sołectwem Tursko Małe. 

§ 33. Zadania ochronne oraz sposoby ich 
wykonywania”. 

 

Lp. Zadania ochronne Sposób wykonania  
zadania ochronnego 

Jednostka 
realizująca 

Termin  
realizacji Uwagi 

1. Usuwanie gatunków drzew
obcych florze rezerwatu i
Polski, na przykład gro-
chodrzew, jabłoń, winorośl
i inne 

Drzewa i podrosty usu-
wać zimą, siewki i pod-
szyt przez cały rok 

Nadleśnictwo  
Staszów 

Systematycznie 
w miarę po-
trzeby 

Gatunki te pojawiają
się głównie w N
części rezerwatu 

2. Edukacja ekologiczna Szkolenia i uświadamia-
nie społeczeństwa w za-
kresie ochrony przyrody 

Nadleśnictwo  
Staszów, 

Gmina Połaniec 

Cyklicznie   
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3. Trzebież późna w 2 dzie-

sięcioleciu 
Zgodnie z obowiązują-
cymi zasadami prze-
prowadzenia prac i
zabiegów ochronnych
w rezerwacie 

Nadleśnictwo  
Staszów 

II dziesięciole-
cie obowiązy-
wania „Planu
ochrony...” 

wydzielenie: 332 t  

4. Opracować ścieżkę dydak-
tyczną Historyczno-przy-
rodniczą 

Zlecić wyspecjalizowa-
nej jednostce. Oprac.
ścieżkę dydaktyczną w
terenie, folder 

Nadleśnictwo 
Staszów,  

Konserwator  
Przyrody 

2004-2005 Ścieżka powinna być
opracowana przez
historyka i przyrod-
nika 

5. Systematyczne zbieranie
śmieci 

Proponuje się włączenie
do akcji młodzież szkol-
ną, organizacje społecz-
ne, itd. 

Różne jednostki 
pod nadzorem  
Nadleśnictwa  

Staszów 

Działania  
cykliczne 

  

6. Poprawa stosunków wod-
nych w rezerwacie 

Ocena i regulacja sto-
sunków wodnych na
terenach sąsiadujących
z rezerwatem 

Urząd Gminy  
w Połańcu 

Czasokres obo-
wiązywania pla-
nu. 

Ewentualna regula-
cja ma na celu pod-
niesienie poziomu
podsiąkania wód,
ale nie doprowa-
dzać do zabagnie-
nia terenu. 

7. Zachowanie odpowiednich
warunków świetlnych wo-
kół pomnikowych lip 

Zabiegi cięcia i prze-
świetlania drzewostanu
wokół starych lip 

Nadleśnictwo 
Staszów,  

Konserwator  
Przyrody 

Proces ciągły
powtarzany co
4-5 lat 

Zachowanie ostroż-
ności, aby nie usz-
kodzić pomniko-
wych lip 
wydzielenie: 332 x 

8. Zabiegi pielęgnacyjne na
pomnikowych okazach lip 

Prześwietlanie, skraca-
nie konarów, popra-
wianie statyki drzewa i
konarów oraz inne za-
biegi z zakresu chirurgii
drzew 

Nadleśnictwo 
Staszów,  

Konserwator  
Przyrody 

Proces ciągły
powtarzany co
7-8 lat 

Praktyczne wykona-
nie zadanie powie-
rzyć specjaliście 
wydzielenie: 332 x 

9. Zachowanie parkowego
charakteru fitocenozy 

Niedopuszczanie do nad-
miernego rozrostu war-
stwy podszytu i podro-
stu drzew poprzez sys-
tematyczne usuwania na-
lotów 

Nadleśnictwo 
Staszów 

Proces ciągły
powtarzany co
7-8 lat 

wydzielenie: 332 x  

10. Utrwalenie granicy re-
zerwatu poprzez odno-
wienie opasek zielonych
na drzewach granicznych 

  Nadleśnictwo  
Staszów 

Czasokres obo-
wiązywania pla-
nu.  

Brak jest zaznaczo-
nej granicy rez. od
strony południowej 

11. Ochrona obwałowań ziem-
nych przed erozją  

Umiarkowane nasadza-
nie krzewów na skarpy
ziemne  

Nadleśnictwo  
Staszów 

Czasokres obo-
wiązywania pla-
nu. 

  

 
§ 34. Mapa operacyjna rezerwatu przyrody „Zamczysko Turskie” - załącznik do planu ochrony. 
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ROZPORZĄDZENIE Nr 8/2004 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
z dnia 14 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Sufraganiec”. 

 
Na podstawie art. 13a, ust. 1 i ust. 6 i  

art. 13b, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 październi-
ka 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001r. 
Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 
1189 i Nr 145, z 2002r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 
2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, 
poz. 1966), art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
roku o administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, 
z 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, 
poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 
2003r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, 
poz. 1452) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1.1. Ustanawia się plan ochrony dla rezer-

watu przyrody „Sufraganiec”, stanowiący załącz-
nik do niniejszego rozporządzenia. 

2. Pełny tekst planu jest dostępny w Święto-
krzyskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Śro-
dowiska i Rolnictwa. 

 
§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się 

Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody. 
 
§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzy-
skiego. 

 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Wojewoda Świętokrzyski: W. Wójcik 

 
Załącznik do rozporządzenia Nr 8/2004 
Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia 14 kwietnia 2004r. 

 
Plan ochrony rezerwatu przyrody „Sufraganiec” 

(część opisowa) 
 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

 
§ 1. Podstawa prawną ochrony rezerwatu 

„Sufraganiec” jest Zarządzenie Nr 234 Ministra 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 grud-
nia 1961r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 

 
§ 2.1. Powierzchnia rezerwatu wynosi 16,91 ha, 

z tego: 
a) leśna zalesiona 16,61 ha, 
b) powierzchnia nieleśna 0,10 ha 
c) rzeka Sufraganiec 0,20ha 
 

2. Rezerwat jest położony: 
a) wg podziału administracyjnego Państwa w 

województwie świętokrzyskim powiecie kielec-
kim gminie Miedziana Góra 

b) wg podziału przyrodniczo-geograficznego Polski 
za Kondrackim (2001) w makroregionie Góry 
Świętokrzyskie i mezoregionie Wyżyna Kielecka 

c) wg regionalizacji przyrodniczo-leśnej (wg Zasad 
Hodowli Lasu, 1988) w 2 Dzielnicy - Góry Świę-
tokrzyskie, VI Krainie - Wyżyny Małogoskie 

 
3. Granice rezerwatu obejmują jeden kom-

pleks, oddziały lasu: 64b, 64c, 64f 
 
§ 3. Grunty rezerwatu stanowią własność: 

a) Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa 
Kielce, 16,71 ha, 

b) Skarbu Państwa w Zarządzie Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kiel-
cach, 0,20 ha (powierzchni rzeki Sufraganiec). 

 
Rozdział 2. 

Charakterystyka i diagnoza stanu przyrody 
 
§ 4.1. Gleby leśne rezerwatu: 

a) powierzchnia leśna 16,61 ha; 
b) powierzchnia nieleśna 0,10 (drogi, linie oddzia-

łowe) 
c) rzeka Sufraganiec 0,20 ha 
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§ 5.1. Ekosystemy leśne: 
a) Typy siedliskowe: LMw 6,79 ha, Lśw 9,82 ha, 
b) Zespoły roślinne lasu:  

Fraxino-Alnetum = 0,7 ha, 
Abietetum polonicum = 14,2 ha 
Tilio cordatae-Carpinetum = 1,71  

c) Gatunki panujące drzewostanów: Db 6,79 ha, 
Jd 9,82 ha, 

d) Klasy wieku drzewostanów:  
Dbsz IX kl wieku 6,97 ha, 
Jd VII kl. wieku 9,82 ha 

e) Odnowienia naturalne:  
Św na ok. 1,20 ha pow. zredukowanej,  
Db na ok. 0,50 ha pow. zredukowanej. 

 
2. Ekosystemy wodne obejmują 0,20 ha, w 

tym - rzeka 0,20 ha. 

§ 6. W rezerwacie występują następujące 
siedliska przyrodnicze (wymienione w Rozporzą-
dzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 
2001 w sprawie określenia rodzajów siedlisk przy-
rodniczych podlegających ochronie (Dz. U. nr 92 
poz. 1029) 
a) Łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum = 0,7 ha 
b) Wyżynny jodłowy bór mieszany Abietetum 

polonicum = 14,2 ha  
c) Grąd subkontynentalny Tilio cordatae-Carpine-

tum=1,71 ha 
 

§ 7. Krajobrazy: 
a) leśne 16,71 ha, 
b) rzeczny 0,2 ha 

 
Rozdział 3. 

Cele ochrony 
 

§ 8. Celem ochrony przyrody nieożywionej i 
gleb jest: 
a) ochrona ukształtowania terenu rezerwatu 
b) ochrona gleb przed degradacją, 
c) ochrona wychodni skalnych 
 

§ 9. Celem ochrony ekosystemów leśnych 
jest: 
a) zachowanie wielorakich funkcji lasu, 
b) zachowanie różnorodności biologicznej. 
 

§ 10. Celem ochrony roślin dziko występują-
cych jest: 
a) zabezpieczenie trwałości i powiększenie ich 

populacji, szczególnie zagrożonych wyginię-
ciem, 

b) spełnianie zadań określonych w prawie mię-
dzynarodowym, a w szczególności w Konwen-
cji Berneńskiej. 

§ 11. Celem ochrony zwierząt dziko występu-
jących jest: 
a) zabezpieczenie trwałości i powiększanie ich 

populacji, szczególnie zagrożonych wyginię-
ciem 

b) spełnianie zadań określonych w prawie mię-
dzynarodowym, a w szczególności w Konwen-
cji berneńskiej. 

 
§ 12. Celem ochrony siedlisk przyrodniczych 

jest ochrona siedlisk zespołów roślinnych: Fraxino-
Alnetum, Abietetum polonicum i Tilio cordatae-
Carpinetum  
 

§ 13. Celem ochrony krajobrazów jest za-
chowanie 
a) krajobrazu leśnego 
b) krajobrazu doliny rzeki Sufraganiec 

 
Rozdział 4. 

Obszary ochrony ścisłej, częściowej i krajobrazowej 
 

§ 14. Obszary ochrony częściowej obejmują 
16,91 ha, następujących oddziałów 64b, 64c, 64f 
oraz powierzchnię rzeki Sufraganiec 

§ 15. Obszary ochrony krajobrazowej obej-
mują 16,91 ha, następujących oddziałów: 64b, 64c, 
64f. Oraz powierzchnię rzeki Sufraganiec. 

 
Rozdział 5. 

Program działań ochronnych na obszarach ochrony, częściowej i krajobrazowej 
 

§ 16. Obszary ochrony częściowej 
 

Działania ochronne Zakres działań 
Ochrona granic i stanu posiadania Oznaczanie zielonymi opaskami na drzewach gra-

nicznych oraz tablicami „rezerwat przyrody” 
Ochrona od szkód powodowanych przez człowieka Stały, systematyczny nadzór nad rezerwatem, trwałe 

blokowanie dróg i wjazdu do rezerwatu 
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Ochrona od zmiennych czynników atmosferycznych Nawiązujące do zasad hodowlanych w drzewosta-

nach 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe Nawiązujące do obowiązujących przepisów w tym 

zakresie 
 

§ 17. Obszary ochrony krajobrazowej 
 

Działania ochronne Zakres działań 
Zakaz lokalizacji kubaturowej w obliżu rezerwatu Wprowadzić do miejscowego planu zagospodarowa-

nia 
Utrzymanie w optymalnym stanie składzie florystycz-
nym i strukturze zbiorowisk leśnych 

Zabiegi ochronne mające na celu renaturalizację zbio-
rowisk leśnych 

 
Rozdział 6. 

Sposoby eliminacji i minimalizacji zagrożeń dla przyrody 
 

§ 18. Sposoby eliminacji i minimalizacji zagrożeń dla przyrody przedstawia poniższa tabela: 
 
Lp. Zagrożenia Sposób eliminacji i minimalizacji zagrożeń Kto realizuje 
1. Zanieczyszczenie powie-

trza, gleby i wód 
1. Ścisłe przestrzeganie obowiązujących w tym 

zakresie aktów prawnych (Ustawa prawo 
ochrony. środowiska) 

2. Monitorowanie stanu środowiska w rezer-
wacie  

Nadl. Kielce i Gmina Mie-
dziana Góra 

2. Nadmierna penetracja re-
zerwatu, niszczenie szaty 
roślinej (zrywanie roślin, 
zwłaszcza kwitnących, pa-
lenie ognisk, zaśmiecanie, 
itd.) 

1. Wyznaczanie ścieżek i tras przemieszczania 
się turystów (ścieżka dydaktyczna, itp.), tak 
aby najcenniejsze tereny pod względem 
przyrodniczym tereny w rezerwacie były jak 
najmniej narażone 

2. Wzmożenie kontroli terenowych zwłaszcza 
w okresie wakacyjnym 

Nadl. Kielce  
Gmina Miedziana Góra, 
policja 

3. Nielegalne pozyskiwanie 
stroiszu jodłowego, cho-
inek, kradzieże drewna, 
kamieni, itp. 

1. Wzmożenie kontroli rezerwatu, zwłaszcza w 
okresie przed 1 listopada i Świętami Bożego 
Narodzenia 

2. Trwałe zablokowanie dróg i miejsc umożliwia-
jących wjazd do rezerwatu  

Nadl. Kielce,  
gmina Miedziana Góra, 
policja 

4. Kłusownictwo i zagrożenie 
powodowane przez bez-
pańskie psy i koty  

Nadzór terenowy i eliminacja bezpańskich psów Nadl. Kielce,  
Gmina Miedziana Góra, 
koło łowieckie 

 
Rozdział 7. 

Obszary i sposoby ich udostępniania dla celów naukowych, dydaktycznych, turystycznych i rekreacyjnych 
 

§ 19. Obszary i sposoby ich udostępniania przedstawia poniższa tabela. 
 
Lp. Cel udostępnienia Obszary udostępnienia Sposób udostępnienia Kto realizuje 
1. Naukowy 64b, 64c, 64d Na zasadach wynikających z 

obowiązujących ustaleń i ak-
tów prawnych 

Nadl. Kielce 

2. Dydaktyczny Powierzchnie opisane ścież-
ką dydaktyczną i do niej 
przylegające, teren rezerwa-
tu po uzyskaniu stosownego 
zezwloenia 

Do badań flory roślinności, 
fauny i zjawisk przyrodniczych 
z ograniczeniem możliwości 
prawnie pozyskiwania roślin i 
zwierząt; także z ograniczoną 
możliwością naruszenia profi-
lu glebowego 

1. Nadl. Kielce, 
2. Wojewódzki Kon-

serwator Przyrody 
3. Państwowa Komi-

sja Ochrony Przy-
rody 
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3. Edukacyjny Powierzchnie opisane ścież-
ką dydaktyczną 

Do demonstracji flory, roślin-
ności, fauny i zjawisk przyrod-
niczych 

Nadl. Kielce 

4. Turystyczny i re-
kreacyjny 

Ścieżka dydaktyczna i szlak 
turystyczny 

Turystyka piesza, indywidualna 
lub w małych grupach połączo-
na z aktywnym wypoczynkiem 

Nadl Kielce 

 
Rozdział 8 

Opis sposobu ochrony 
 

§ 20.1. Ochrona przyrody nieożywionej po-
lega na zachowaniu nienaruszonej rzeźby terenu 
oraz wychodni skalnych 

 
2. Ochrona gleb polega na zachowaniu w nie-

naruszonym stanie na całej powierzchni rezerwatu, 
profilu glebowego, zwłaszcza poziomów po-
wierzchniowych (górnych) z pokrywającą je roślin-
nością. 

 
§ 21. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 

regulacji stosunków wodnych i użytkowania ekosys-
temów wodnych, sposoby ochrony obejmują: 
a) eliminowanie odprowadzania ścieków komu-

nalnych do gruntu, 
b) zakaz lokalizacji studni głębinowych w pobliżu 

rezerwatu 

§ 22.1. Sposoby ochrony ekosystemów le-
śnych polegają na: 
a) preferowanie odnowień naturalnych, w drugiej 

kolejności siewu, a ostatecznie sadzenia, 
b) pielęgnacji upraw samosiewów i drzewosta-

nów (trzebieżami mogą być objęte drzewosta-
ny nie starsze jak V klasa wieku, a w drzewo-
stanach olchowych, brzozowych do III klasy 
wieku, 

c) ochronie przed czynnikami biotycznymi i abio-
tycznymi poprzez prognozowanie zagrożeń 
gradacjami owadów, wykonaniu pasa p-poz. 
wzdłuż oddziałów 64a i 64d oraz częściowo 72. 

 
2. Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanów po-

legają na regulacji składu gatunkowego zgodnie z 
siedliskiem, kierując się następującymi wskaza-
niami: 

 
Warianty składów gatunkowych drzewostanów  

w poszczególnych fazach rozwojowych 
Typ siedliskowy 

lasu 
Zespół leśny 

Faza inicjalna Faza optymalna Faza terminalna 
Lśw 

(Jd, Bk) 
Fraxino-Alnetum Bk 50 % 

Jd 30 % 
Ol, Jś i inne 20 % 

(Św, Jw) 

Bk 50 % 
Jd 30 % 

Ol, Jś 20 % 

Bk 5 
Jd 3 

Ol, Jś2 

LMw 
(So, Db) 

Tilio-Carpinetum Db - 50 % 
So - 30 % 

Św, Jd i inne 20 % 

Db 50 % 
So 30 % 

Św, Jd 20 % 

Db 5 
So 3 
Św 2 

Lśw 
(Jd, Bk) 

Abietetum-polonicum Jd - 50 
Bk - 30 

Db, inne - 20 
(Św, Jw., Lp) 

Jd 50 
Bk 30 

Db, Św 20 

Jd 5 
Bk 3 
Db 2 

 
§ 23. Ochrona gatunków roślin dziko wystę-

pujących i ich siedlisk polega na: 
a) utrzymanie w optymalnym stanie odnoszącym 

się do składu i struktury zbiorowisk roślinnych 
w których występują, 

b) systematycznym nadzorze na rezerwatem, 
zapobiegającym niszczeniu roślin i ich siedlisk. 

 
§ 24. Ochrona gatunków zwierząt dziko wy-

stępujących i ich siedlisk polega na: 
a) przeciwdziałanie kłusownictwu, 

b) przeciwdziałanie szkodom wyrządzanym przez 
bezpańskie psy i koty 

 
§ 25. Ochrona walorów krajobrazowych, wi-

dokowych i przyrodniczo-krajobrazowych polega 
na zakazie lokalizacji kubaturowej na terenie przy 
rezerwacie. 

 
§ 26. Lokalizację miejsc obiektów infrastruktu-

ry turystycznej i edukacyjnej ustala się następująco: 

 
Lp. Urządzenie, obiekt Lokalizacja Opis urządzenia 
1. Parking, zadaszenie, ławy, itd. W pobliżu siedziby Leśnictwa 

Gruchawka 
Umożliwiający parkowanie dwóch 
autokarów i kilku samoch. osob. 
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2. Tablica z opisem rezerwatu Zaznaczona na „Mapie opera-
cyjnej” 2 sztuki 

Podstawowa informacja o rezerwa-
cie 

3. Ścieżka dydaktyczna Rezerwat  Do oddzielnego opracowania 
 

Rozdział 9 
Ustalenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 
§ 27. Na gruncie przyległym do rezerwatu 

należy zlokalizować parking. 
 

§ 38. Wyłączyć ze strefy zabudowy kubatu-
rowej tereny położone w pobliżu rezerwatu.  

 

§ 29. Zadania ochronne oraz sposoby ich 
wykonywania. 

 

Lp. Zadania ochronne Sposób wykonania  
zadania ochronnego 

Jednostka 
realizująca Termin realizacji 

1. Utrwalenie granicy rezerwatu 
poprzez odnowienie opasek 
zielonych na drzewach gra-
nicznych  

 Nadleśnictwo Kielce 2005 

2. Ustawienie tablic „Rezerwat 
przyrody” na granicy rezerwa-
tu 

Lokalizacja 5 tablic w miej-
scach wskazanych na „Mapie 
operacyjnej...” 

Nadleśnictwo Kielce 2005 

3. Ustawienie dwóch tablic z 
opisem rezerwatu 

Lokalizacja  
1. w miejscu wskazanym na 

„Mapie operacyjnej...”;  
2. w pobliżu siedziby Leśnic-

twa Gruchawka 

Nadleśnictwo Kielce 2005 

4. Trzebież późna w 2 dziesięcio-
leciu 

Zgodnie z obowiązującymi za-
sadami przeprowadzenia prac, 
zabiegów ochronnych w re-
zerwacie wydzielenie: 
65 b, c, f, 

Nadleśnictwo Kielce II dziesięciolecie obo-
wiązywania „Planu 
ochrony...” 

5. Na gruncie przyległym do 
rezerwatu, w rejonie siedziby 
Leśnictwa Gruchawka zlokali-
zować parking (na 1-2 autoka-
ry i kilka sam. osob.), zada-
szenie, ławy do siedzenia. 

Wydzielenie terenu i opraco-
wanie planu parkingu z 
niezbędnymi urządzeniami 

Nadleśnictwo Kielce 
w porozumieniu z 
Gminą Miedziana 
Góra 

W czasokresie obo-
wiązywania planu 

6. Usuwanie gatunków drzew 
obcych florze rezerwatu i Pol-
ski, na przykład grochodrzew, 
dąb czerwony, klon jesiono-
listny i inne 

Drzewa i podrosty usuwać 
zimą, siewki i podszyt przez 
cały rok Cała powierzchnia 
rezerwatu 

Nadleśnictwo Kielce Systematycznie w 
miarę potrzeby 

7. Wzmóc nadzór nad rezerwa-
tem uniemożliwiając kradzieże 
stroiszu jodłowego, choinek i 
drzewa 

 Nadleśnictwo Kielce Cały rok ale szcze-
gólnie przed 1 listo-
pada i w okresie 
Świąt Bożego Naro-
dzenia 

8. Systematyczne zbieranie śmie-
ci 

Proponuje się włączenie do 
akcji młodzież szkolną, organi-
zacje społeczne, itd. 

Różne jednostki pod 
nadzorem Nadle-
śnictwa Kielce 

W miarę potrzeby 

9. Opracować scieżkę dydaktycz-
ną 

Zlecić wyspecjalizowanej jed-
nostce. Oprac. ścieżkę dydak-
tyczną w terenie; także film, 
folder  

Nadleśnictwo Kielce W czasokresie obo-
wiązywania planu 

 
§ 30. Mapa operacyjna rezerwatu przyrody „Sufraganiec” - załącznik do planu. 
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UCHWAŁA Nr XII/7/04 
RADY POWIATU W KIELCACH 

 
z dnia 27 lutego 2004r. 

 
w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chmielniku. 

 
Na podstawie art. 12, pkt 11 Ustawy z dnia  

5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002r.  
Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558) oraz art. 5, ust. 2, 
pkt 1, art. 58, ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r.  
Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, 
poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 
759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136,  
Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, 
Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001r.  
Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002r. 
Nr 41, poz. 362, Nr 141, poz. 1185, Nr 113, poz. 
984, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz. 65,  
Nr 137, poz. 1304 i Nr 128, poz. 1176). 

 
§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2004r. 

Zasadniczą Szkołę Zawodową w Chmielniku, przy 
ul. Dygasińskiego 11, gmina Chmielnik. 

§ 2. Szkoła kształci na podbudowie progra-
mowej gimnazjum w zawodach:  
- sprzedawca,  
- murarz technologii robót wykończeniowych w 

budownictwie. 
 
§ 3. Jednocześnie nadaje się statut Zasadni-

czej Szkoły Zawodowej, o której mowa w § 1, bę-
dący załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Za-

rządowi Powiatu. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu: H.M. Milcarz 

 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XII/7/04 
Rady Powiatu w Kielcach 
z dnia 27 lutego 2004r. 

 
Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chmielniku 

 

1. Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Pełna nazwa szkoły zawodowej brzmi: 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Chmielniku. 
 

§ 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa - zwana 
dalej szkołą, mieści się w Chmielniku przy ul. Dy-
gasińskiego 11. 

 
§ 3.1. Szkoła kształci w zawodach;  

- sprzedawca - cykl nauczania trwa 2 lata, 

- murarz technologii robót wykończeniowych w 
budownictwie - cykl nauczania trwa 3 lata. 

 
2. Podbudowę programową dla szkoły sta-

nowi gimnazjum o 3 letnim cyklu nauczania. 
 
§ 5. Organem prowadzącym szkołę jest Po-

wiat Kielecki. 

 
Rozdział II 

Cele i zadania szkoły 
 

§ 6.1. Szkoła realizuje cele i zadania określo-
ne w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz. U z 1996r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) 
oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, 
umożliwiając przygotowanie absolwentów do ży-
cia w społeczeństwie a w szczególności:  
1) umożliwia wspomaganie wszechstronnego 

rozwojów uczniów i tworzenie pozytywnie od-
działującego środowiska wychowawczego,  

2) wszystkim uczniom szkoła zapewnia opiekę 
medyczną poprzez współpracę z Przychodnią 
Zdrowia,  

3) Szkoła umożliwia rozwijanie indywidualnych 
zainteresowań uczniów poprzez: 
a) organizowanie zajęć w ramach przedmio-

towych kół zainteresowań, 
b) udział uczniów w pracach organizacji szkol-

nych, 
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c) organizowanie dla zainteresowanych ucz-
niów konkursów przedmiotowych. zawo-
dów olimpiad wiedzy w szkole i poza szkołą. 

4) Szkoła realizuje zadania wychowawcze i profi-
laktyczne wg oddzielnego programu wycho-
wawczego. 

5) Umożliwia zdobywanie umiejętności praktycz-
nej nauki zawodu. 

6) Umożliwia osiąganie możliwie wysokiego roz-
woju ogólnego uczniów. 

 
2. Szkoła realizuje swoje zadania poprzez: 

1) zapewnianie wykwalifikowenej kadry nauczy-
cielskiej niezbędnej w celu pełnej realizacji za-
dań pedagogicznych i profilaktycznych, 

2) łączenie procesu dydaktycznego i wycho-
wawczego z życiem środowiska poprzez udział 
uczniów w pracach organizacji szkolnych, im-
prezach środowiskowych, konkursach i zawo-
dach również poza szkołą, 

3) stałą współpracę z rodzicami polegającą na 
organizowaniu spotkań celem omówienia pro-
blemów związanych z wychowanie i naucza-
niem, udziale rodziców w pracach komitetu 
rodzicielskiego i pracach na rzecz szkoły. 

 

Rozdział III 
Organy szkoły 

 

§ 7.1. Organami szkoły są: 
1) dyrektor szkoły, 
2) rada pedagogiczna, 
3) rada rodziców, 
4) samorząd uczniowski, 
 

2. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szko-
ły i reprezentuje ją na zewnątrz. 
1) dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-
wychowawczą szkoły, 

b) sprawuje nadzór pedagogiczny, 
c) dysponuje środkami określonymi w planie 

finansowym szkoły i ponosi odpowiedzial-
ność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

e) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych 
pracowników szkoły, 

g) planuje i organizuje prace związane z po-
prawą bazy materialnej szkoły, 

h) kieruje nauczycieli na różne formy do-
kształcania w celu podnoszenia kwalifikacji,  

i) współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzi-
cami i samorządem uczniowskim 

j) w porozumieniu z organem prowadzącym 
szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora oświa-
ty oraz opinii powiatowej rady zatrudnienia 
ustala zawody, w których kształci szkoła, 

k) wykonuje inne zadania wynikające z prze-
pisów szczególnych. 

 
3. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym or-

ganem szkoły, do kompetencji której w szczegól-
ności należy: 
1) zatwierdzanie rocznych planów pracy dydak-

tyczno-wychowawczej i opiekuńczej, 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji 
uczniów, 

3) zatwierdzanie planów i programów doskona-
lenia zawodowego nauczycieli, 

4) wnioskowanie do dyrektora o skreślenie z listy 
uczniów, 

5) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach do-
tyczących realizacji przez szkołę jej statuto-
wych zadań.  

 
4. Rada Rodziców składa się z rad klasowych 

rodziców i jest reprezentacją ogółu uczniów do kom-
petencji której należy w szczególności występowanie 
do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej z wnioska-
mi i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.  

 
6. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy 

uczniowie szkoły. Organy samorządu są jedynym 
reprezentantem uczniów. Zasady działania, sposób 
wybierania i działania organów samorządu oraz za-
dania i uprawnienia samorządu określa regulamin, 
który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

 
7. Wszystkie organy współpracują ze sobą w 

zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i 
opiekuńczej szkoły. Współdziałanie powinno odby-
wać się w taki sposób aby zapewniać każdemu z nich 
możliwość swobodnego działania i podejmowania 
decyzji w granicach swoich kompetencji określonych 
ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.  
z późn. zm.. 

 
8. Sytuacje sporne pomiędzy organami szko-

ły powinny być rozwiązywane wewnątrz szkoły 
natomiast sprawy poza kompetencjami dyrektora 
rozpatrywane będą przez organ prowadzący i nad-
zorujący pracę szkoły. 

 

Rozdział IV 
Organizacja szkoły 

 
§ 8.1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 
oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne prze-
pisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
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2. Szczegółową organizację nauczania, wy-
chowania i opieki w danym roku określa arkusz 
organizacji szkoły opracowany przez dyrektora 
najpóźniej do 30 maja każdego roku na podstawie 
planów nauczania oraz planu finansowego szkoły i 
zatwierdzony przez organ prowadzący. 

 
3. Podstawową jednostką organizacyjną szko-

ły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jedno-
rocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą 
się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, okre-
ślonych planem i programem nauczania dopusz-
czonym do użytku szkolnego. 
1) każdy oddział danej klasy z niektórych przedmio-

tów wymagających specjalnych warunków nauki 
i bezpieczeństwa oraz w zależności od liczebno-
ści klasy może być dzielony na grupy ćwiczenio-
we i zajęciowe. Zasady podziału oddziałów, klas 
na grupy określają odrębne przepisy. 

 
4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze, prowadzone w sys-
temie klasowo-lekcyjnym. 
1) godzina lekcyjna wszystkich przedmiotów trwa 

45 minut, godz. pracy bibliotekarza oraz wy-
chowawców internatu wynosi 60 minut. 

 
5. Dla uczniów uczących się poza miejscem 

stałego zamieszkania szkoła umożliwia zamieszka-
nie w internacie szkolnym oraz zapewnia cało-
dzienne wyżywienie za odpłatnością i całodobową 
opiekę wychowawczą - opiekuńczą. 

1) liczba uczniów w grupie wychowawczej inter-
natu nie powinna przekraczać 35 osób,  

2) Szczegółową organizacje pracy wychowawczo-
opiekuńczej internatu określa regulamin inter-
natu. 

 
§ 9.1. Biblioteka szkolna jest pracownią słu-

żącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 
zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, do-
skonalenia warsztatu pracy nauczycieli oraz popu-
laryzacji wiedzy humanistycznej. 

 
2. Biblioteka szkolna realizuje swoje zadania 

poprzez: 
1) prowadzenie czytelni z udostępnieniem korzy-

stania z księgozbioru podręcznego, gazet i cza-
sopism, 

2) wypożyczenia indywidualne. 
 

3. Zadaniami nauczyciela bibliotekarza są: 
1) rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucz-

niów, wdrażanie ich jednocześnie do samo-
kształcenia, 

2) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł 
wiedzy, 

3) udzielanie pomocy w wyborze lektury, 
4) prowadzenie przysposobienia czytelniczego i 

informacyjnego. 
 

5. Nauczyciel bibliotekarz prowadzi zakupy ksią-
żek, prenumeratę czasopism i periodyków z uwzględ-
nieniem poziomu intelektualnego uczniów oraz po-
trzebami i możliwościami finansowymi szkoły. 

 
Rozdział V 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
 

§ 10.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, 
pracowników ekonomicznych, administracyjnych 
oraz pracowników obsługi. 

 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych 

pracowników szkoły określają odrębne przepisy, a w 
szczególności: roczna organizacja pracy szkoły oraz 
zakresy czynności ustalone przez dyrektora szkoły.  

 
3. Nauczyciele, w porozumieniu z pedago-

giem szkolnym mają obowiązek sprawowania in-
dywidualnej opieki nad uczniami. 

 
4. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczno-

wychowawczą i jest odpowiedzialny za wyniki tej 
pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów. 

 
5. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wy-

chowawca. 
1) Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie 

opieki wychowawczej nad powierzonymi w 
oddziale uczniami a w szczególności: 

a) co najmniej dwukrotnie w semestrze spo-
tkać się z rodzicami swoich uczniów w celu 
wymiany informacji na tematy dydaktycz-
no-wychowawcze. 

b) tworzenie warunków wspomagających roz-
wój ucznia, proces jego uczenia się oraz 
przygotowania do życia w rodzinie i społe-
czeństwie, 

c) inspirowanie i wspomaganie działalności 
zespołowej uczniów, 

d) podejmowanie działań umożliwiających 
rozwiązywanie konfliktów w zespole ucz-
niów oraz pomiędzy uczniami a innymi 
członkami społeczności szkolnej, 

e) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w 
jego klasie, uzgadnianie z nimi i koordy-
nowanie działań wychowawczych wobec 
ogółu uczniów, a także tych którym po-
trzebna jest indywidualna opieka. 

f) utrzymywanie kontaktów z rodzicami ucz-
niów w celu poznania i ustalenia potrzeb 
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opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci oraz 
włączania ich w sprawy życia szkoły. 

 
6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności 

pracy wychowawczej jest, aby nauczyciel wycho-
wawca opiekował się danym oddziałem w ciągu 
całego etapu edukacyjnego. 

 
7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym 

oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w 
szczególności ustalenie dla danego oddziału ze-

stawu programów nauczania z zakresu kształcenia 
ogólnego i z zakresu kształcenia zawodowego,  
z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego  
i kształcenia zawodowego, 

 
8. Dyrektor szkoły zawodowej może tworzyć 

zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub 
inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą ze-
społu kieruje przewodniczący powołany przez dy-
rektora szkoły, na wniosek zespołu. 

 
Rozdział VI 

Uczniowie szkoły 
 

§ 11.1. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
mogą uczęszczać uczniowie po ukończeniu szkoły 
gimnazjalnej. 

 
2. Wiedza uczniów zdobywana w szkole oraz 

ich zachowanie podlegają ocenie; 
1) oceniania wiedzy i umiejętności uczniów na 

koniec każdego semestru dokonują nauczycie-
le uczący danego przedmiotu, 

2) oceniania zachowania ucznia dokonują wy-
chowawcy klas, 

3) szczegółowe zasady dokonywania oceny okre-
śla wewnątrzszkolny system oceniania i spraw-
dzania osiągnięć uczniów. 

 
3. Uczniowie szkoły mają prawo do: 

4) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia 
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

5) opieki wychowawczej i warunków pobytu w 
szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochro-
nę przed wszelkimi formami przemocy fizycz-
nej i psychicznej oraz ochronę i poszanowanie 
jego godności, 

6) życzliwego, podmiotowego traktowania w pro-
cesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym, 

7) swobody wyrażania myśli i przekonań, w 
szczególności dotyczących życia szkoły, a także 
światopoglądowych i religijnych, jeżeli to nie 
narusza dobra innych osób, 

8) rozwijania zainteresowań, zdolności i umiejęt-
ności, 

9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz 
ustalonych sposobów kontroli postępów w 
nauce, określonych w „wewnątrzszkolnym sys-
temie oceniania i sprawdzania osiągnięć ucz-
niów”, 

10) pomocy w przypadkach trudności w nauce 
11) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pe-

dagogicznego i zawodowego 
12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, 

środków dydaktycznych, księgozbioru bibliote-
ki podczas zajęć pozalekcyjnych, 

13) wpływania na życie szkoły przez działalność 
samorządową oraz zrzeszania się w organiza-
cjach i kołach zainteresowań młodzieżowych 
działających w szkole. 

 
4. Uczniowie szkoły mają obowiązek prze-

strzegania postanowień zawartych w statucie szko-
ły zwłaszcza dotyczących. 
14) systematycznego oraz aktywnego uczestnictwa 

w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 
15) przestrzegania zasad kultury współżycia w 

odniesieniu do koleżanek i kolegów, nauczycie-
li i innych pracowników szkoły, 

16) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w 
szkole, 

17) właściwego zachowania się oraz godnego re-
prezentowania szkoły na zewnątrz. 

 
5. W szkole stosuje się następujące nagrody; 

18) pochwała wychowawcy klasowego, 
19) pochwała dyrektora na forum szkoły, 
20) dyplom uznania, 
21) list gratulacyjny do rodziców, 
22) nagrody książkowe i rzeczowe, 
23) nagrody zbiorowe dla grup uczniów (wycieczka, 

koncert, teatr, kino, basen i.t.p.: na koszt szkoły). 
 
6. Uczeń może być ukarany za nieprzestrze-

ganie postanowień statutu: 
24) upomnieniem wychowawcy klasy, 
25) upomnieniem dyrektora szkoły, 
26) naganą dyrektora szkoły z powiadomieniem 

rodziców, 
27) zawieszeniem prawa do udziału w niektórych 

zajęciach pozalekcyjnych oraz do reprezento-
wania szkoły na zewnątrz, 

28) przeniesieniem do równoległej klasy, 
29) przeniesieniem do innej szkoły, 
30) skreśleniem z listy uczniów 
 

7. Skreślenie z listy uczniów stosowane jest 
na podstawie uchwały rady pedagogicznej za ra-
żące naruszenie obowiązującego prawa m.in.: kra-
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dzież mienia, rozbój i gwałt, naruszenie godności 
osobistej innej osoby, pijaństwo a także nagminne 
naruszanie obowiązków szkolnych określonych w 
statucie szkoły, wskazujące na to, że stosowane 
wcześniej kary nie przyniosły oczekiwanego skutku 
wychowawczego. 

 
8. Fakt udzielenia uczniowi kary oraz nagro-

dy odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. 
2. Decyzję o udzieleniu uczniowi kary podejmuje: 

1) odnośnie § 11 pkt 6 ppkt 1) - wychowawca 
klasy 

2) odnośnie § 11 pkt 6 ppkt 2-4) - dyrektor 
szkoły na wniosek wychowawcy klasy, 

3) odnośnie § 11 pkt 6 ppkt 5, 6 i 7) - dyrektor 
szkoły na wniosek rady pedagogicznej. 

 
9. Uczeń, jego rodzice, prawni opiekunowie 

mają prawo odwołać się od udzielonej kary do 
dyrektora szkoły a w przypadku § 11 pkt 6 ppkt 6  
i 7) - do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za 
pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 7-miu 
dni od powzięcia decyzji o wymierzeniu kary. Od-
wołanie na piśmie z podaniem uzasadnienia pod-
pisuje uczeń, jego rodzice, prawni opiekunowie 
oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego. 

 
Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 
 

§ 12.1. Szkoła prowadzi i przechowuje do-
kumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
 
3. Szkoła może posiadać własny sztandar, 

imię oraz ceremoniał szkolny. 
 

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospo-
darki finansowej określają odrębne przepisy. 

 
5. Wszelkie regulaminy i inne przepisy we-

wnętrzne nie mogą być sprzeczne z postanowie-
niami niniejszego statutu. 

 
6. Statut wchodzi w życie po 14 dniach od 

dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. 
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UCHWAŁA Nr XII/8/04 
RADY POWIATU W KIELCACH 

 
z dnia 27 lutego 2004r. 

 
w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chmielniku do Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku. 

 
Na podstawie art. 12, pkt 11 Ustawy z dnia  

5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002r.  
Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558) oraz art. 5c, ust. 1, 
art. 62, ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991r.  
o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 
i Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, 
poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 
1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239,  
Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz.  
1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194 
i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002r. Nr 41, poz. 362,  
Nr 141, poz. 1185, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 
1683, z 2003r. Nr 6, poz. 65, Nr 137, poz. 1304 i  
Nr 128, poz. 1176) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Do Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku 
przy ul. Dygasińskiego 11, z dniem 1 września 
2004r. włącza się Zasadniczą Szkołę Zawodową w 
Chmielniku. 

 
§ 2. Zobowiązuje się dyrektora do dokonania 

zmian statutu Zespołu Szkół Nr 3, uwzględniają-
cych w strukturze organizacyjnej Zespołu Zasadni-
czą Szkołę Zawodową. 

 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Za-

rządowi Powiatu. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu: H.M. Milcarz 
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UCHWAŁA Nr XII/9/04 
RADY POWIATU W KIELCACH 

 

z dnia 27 lutego 2004r. 
 

w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zagnańsku. 
 

Na podstawie art. 12, pkt 11 Ustawy z dnia  
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002r.  
Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558) oraz art. 5, ust. 2, 
pkt 1, art. 58, ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r.  
Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, 
poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 
759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136,  
Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, 
Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001r.  
Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002r. 
Nr 41, poz. 362, Nr 141, poz. 1185, Nr 113, poz. 
984, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz. 65,  
Nr 137, poz. 1304 i Nr 128, poz. 1176). 

 

§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2004r. 
Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zagnańsku przy 
ul. Spacerowej 4 - gmina Zagnańsk. 

§ 2. Szkoła działa na podbudowie progra-
mowej gimnazjum i kształci w zawodzie - operator 
maszyn leśnych. 

 
§ 3. Jednocześnie nadaje się statut Zasadni-

czej Szkoły Zawodowej, o której mowa w § 1, bę-
dący załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Za-

rządowi Powiatu. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu: H.M. Milcarz 

 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XII/9/04 
Rady Powiatu w Kielcach 
z dnia 27 lutego 2004r. 

 

Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zagnańsku 
 

1. Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Pełna nazwa szkoły zawodowej brzmi: 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zagnańsku. 
 

§ 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa - zwana 
dalej szkołą, mieści się w Zagnańsku przy ul. Spa-
cerowej 4. 

 

§ 3.1. Szkoła kształci w zawodzie;  
- operator maszyn leśnych - cykl nauczania trwa 

2 lata, 
 

2. Podbudowę programową dla szkoły sta-
nowi gimnazjum o 3 letnim cyklu nauczania. 

 

§ 5. Organem prowadzącym szkołę jest Po-
wiat Kielecki. 

 

Rozdział II 
Cele i zadania szkoły 

 

§ 6.1. Szkoła realizuje cele i zadania określo-
ne w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz. U z 1996r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) 
oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, 
umożliwiając przygotowanie absolwentów do ży-
cia w społeczeństwie a w szczególności:  
1) umożliwia wspomaganie wszechstronnego 

rozwojów uczniów i tworzenie pozytywnie od-
działującego środowiska wychowawczego,  

2) wszystkim uczniom szkoła zapewnia opiekę 
medyczną poprzez współpracę z Przychodnią 
Zdrowia,  

3) Szkoła umożliwia rozwijanie indywidualnych 
zainteresowań uczniów poprzez: 
a) organizowanie zajęć w ramach przedmio-

towych kół zainteresowań, 
b) udział uczniów w pracach organizacji szkol-

nych, 
c) organizowanie dla zainteresowanych ucz-

niów konkursów przedmiotowych. zawo-
dów olimpiad wiedzy w szkole i poza szkołą. 

4) Szkoła realizuje zadania wychowawcze i profi-
laktyczne wg oddzielnego programu wycho-
wawczego. 
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5) Umożliwia zdobywanie umiejętności praktycz-

nej nauki zawodu. 
6) Umożliwia osiąganie możliwie wysokiego roz-

woju ogólnego uczniów. 
 

2. Szkoła realizuje swoje zadania poprzez: 
1) zapewnianie wykwalifikowenej kadry nauczy-

cielskiej niezbędnej w celu pełnej realizacji za-
dań pedagogicznych i profilaktycznych, 

2) łączenie procesu dydaktycznego i wycho-
wawczego z życiem środowiska poprzez udział 
uczniów w pracach organizacji szkolnych, im-
prezach środowiskowych, konkursach i zawo-
dach również poza szkołą, 

3) stałą współpracę z rodzicami polegającą na 
organizowaniu spotkań celem omówienia pro-
blemów związanych z wychowanie i naucza-
niem, udziale rodziców w pracach komitetu 
rodzicielskiego i pracach na rzecz szkoły. 

 

Rozdział III 
Organy szkoły 

 

§ 7.1. Organami szkoły są: 
1) dyrektor szkoły, 
2) rada pedagogiczna, 
3) rada rodziców, 
4) samorząd uczniowski, 
 

2. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szko-
ły i reprezentuje ją na zewnątrz. 
1) dyrektor w szczególności decyduje w spra-

wach: 
a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-

wychowawczą szkoły, 
b) sprawuje nadzór pedagogiczny, 
c) dysponuje środkami określonymi w planie 

finansowym szkoły i ponosi odpowiedzial-
ność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

e) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych 
pracowników szkoły, 

g) planuje i organizuje prace związane z po-
prawą bazy materialnej szkoły, 

h) kieruje nauczycieli na różne formy do-
kształcania w celu podnoszenia kwalifikacji,  

i) współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzi-
cami i samorządem uczniowskim 

j) w porozumieniu z organem prowadzącym 
szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora oświa-
ty oraz opinii powiatowej rady zatrudnienia 
ustala zawody, w których kształci szkoła, 

k) wykonuje inne zadania wynikające z prze-
pisów szczególnych. 

 

3. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym or-
ganem szkoły, do kompetencji której w szczegól-
ności należy: 
1) zatwierdzanie rocznych planów pracy dydak-

tyczno-wychowawczej i opiekuńczej, 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji 
uczniów, 

3) zatwierdzanie planów i programów doskona-
lenia zawodowego nauczycieli, 

4) wnioskowanie do dyrektora o skreślenie z listy 
uczniów, 

5) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach do-
tyczących realizacji przez szkołę jej statuto-
wych zadań.  

 
4. Rada Rodziców składa się z rad klasowych 

rodziców i jest reprezentacją ogółu uczniów do kom-
petencji której należy w szczególności występowanie 
do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej z wnioska-
mi i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.  

 
6. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy ucz-

niowie szkoły. Organy samorządu są jedynym repre-
zentantem uczniów. Zasady działania, sposób wybie-
rania i działania organów samorządu oraz zadania i 
uprawnienia samorządu określa regulamin, który nie 
może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

 
7. Wszystkie organy współpracują ze sobą w 

zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i 
opiekuńczej szkoły. Współdziałanie powinno od- 
bywać się w taki sposób aby zapewniać każdemu z 
nich możliwość swobodnego działania i podej-
mowania decyzji w granicach swoich kompetencji 
określonych ustawą o systemie oświaty z dnia  
7 września 1991r. z późn. zm.. 

 
8. Sytuacje sporne pomiędzy organami szko-

ły powinny być rozwiązywane wewnątrz szkoły 
natomiast sprawy poza kompetencjami dyrektora 
rozpatrywane będą przez organ prowadzący i nad-
zorujący pracę szkoły. 

 
Rozdział IV 

Organizacja szkoły 
 

§ 8.1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 
oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne prze-
pisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Szczegółową organizację nauczania, wy-
chowania i opieki w danym roku określa arkusz 
organizacji szkoły opracowany przez dyrektora 
najpóźniej do 30 maja każdego roku na podstawie 
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planów nauczania oraz planu finansowego szkoły i 
zatwierdzony przez organ prowadzący. 

 

3. Podstawową jednostką organizacyjną szko-
ły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jedno-
rocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą 
się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, okre-
ślonych planem i programem nauczania dopusz-
czonym do użytku szkolnego.  
1) każdy oddział danej klasy z niektórych przedmio-

tów wymagających specjalnych warunków nauki 
i bezpieczeństwa oraz w zależności od liczebno-
ści klasy może być dzielony na grupy ćwiczenio-
we i zajęciowe. Zasady podziału oddziałów, klas 
na grupy określają odrębne przepisy. 

 

4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze, prowadzone w sys-
temie klasowo-lekcyjnym. 
1) godzina lekcyjna wszystkich przedmiotów trwa 

45 minut, godz. pracy bibliotekarza oraz wy-
chowawców internatu wynosi 60 minut. 

 

5. Dla uczniów uczących się poza miejscem 
stałego zamieszkania szkoła umożliwia zamieszka-
nie w internacie szkolnym oraz zapewnia cało-
dzienne wyżywienie za odpłatnością i całodobową 
opiekę wychowawczą - opiekuńczą. 
1) liczba uczniów w grupie wychowawczej inter-

natu nie powinna przekraczać 35 osób,  

2) Szczegółową organizacje pracy wychowawczo-
opiekuńczej internatu określa regulamin internatu. 

 
§ 9.1. Biblioteka szkolna jest pracownią słu-

żącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 
zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, do-
skonalenia warsztatu pracy nauczycieli oraz popu-
laryzacji wiedzy humanistycznej. 

 
2. Biblioteka szkolna realizuje swoje zadania 

poprzez: 
1) prowadzenie czytelni z udostępnieniem korzy-

stania z księgozbioru podręcznego, gazet i cza-
sopism, 

2) wypożyczenia indywidualne. 
 

3. Zadaniami nauczyciela bibliotekarza są: 
1) rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucz-

niów, wdrażanie ich jednocześnie do samo-
kształcenia, 

2) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł 
wiedzy, 

3) udzielanie pomocy w wyborze lektury, 
4) prowadzenie przysposobienia czytelniczego i 

informacyjnego. 
 
5. Nauczyciel bibliotekarz prowadzi zakupy ksią-

żek, prenumeratę czasopism i periodyków z uwzględ-
nieniem poziomu intelektualnego uczniów oraz po-
trzebami i możliwościami finansowymi szkoły. 

 

Rozdział V 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 10.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, 
pracowników ekonomicznych, administracyjnych 
oraz pracowników obsługi. 

 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych 
pracowników szkoły określają odrębne przepisy, a w 
szczególności: roczna organizacja pracy szkoły oraz 
zakresy czynności ustalone przez dyrektora szkoły.  

 

3. Nauczyciele, w porozumieniu z pedago-
giem szkolnym mają obowiązek sprawowania in-
dywidualnej opieki nad uczniami. 

 

4. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczno-
wychowawczą i jest odpowiedzialny za wyniki tej 
pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów. 

 

5. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wy-
chowawca. 
1) Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki 

wychowawczej nad powierzonymi w oddziale 
uczniami a w szczególności: 
a) co najmniej dwukrotnie w semestrze spo-

tkać się z rodzicami swoich uczniów w celu 
wymiany informacji na tematy dydaktycz-
no-wychowawcze. 

b) tworzenie warunków wspomagających 
rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 
przygotowania do życia w rodzinie i społe-
czeństwie, 

c) inspirowanie i wspomaganie działalności 
zespołowej uczniów, 

d) podejmowanie działań umożliwiających roz-
wiązywanie konfliktów w zespole uczniów 
oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami 
społeczności szkolnej, 

e) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w 
jego klasie, uzgadnianie z nimi i koordy-
nowanie działań wychowawczych wobec 
ogółu uczniów, a także tych którym po-
trzebna jest indywidualna opieka. 

f) utrzymywanie kontaktów z rodzicami ucz-
niów w celu poznania i ustalenia potrzeb 
opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci oraz 
włączania ich w sprawy życia szkoły. 

 
6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności 

pracy wychowawczej jest, aby nauczyciel wycho-
wawca opiekował się danym oddziałem w ciągu 
całego etapu edukacyjnego. 
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7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym 
oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w 
szczególności ustalenie dla danego oddziału ze-
stawu programów nauczania z zakresu kształcenia 
ogólnego i z zakresu kształcenia zawodowego,  
z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego  
i kształcenia zawodowego, 

8. Dyrektor szkoły zawodowej może tworzyć 
zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub 
inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą ze-
społu kieruje przewodniczący powołany przez dy-
rektora szkoły, na wniosek zespołu. 

 

Rozdział VI 
Uczniowie szkoły 

 

§ 11.1. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
mogą uczęszczać uczniowie po ukończeniu szkoły 
gimnazjalnej. 

 

2. Wiedza uczniów zdobywana w szkole oraz 
ich zachowanie podlegają ocenie; 
1) oceniania wiedzy i umiejętności uczniów na 

koniec każdego semestru dokonują nauczycie-
le uczący danego przedmiotu, 

2) oceniania zachowania ucznia dokonują wy-
chowawcy klas, 

3) szczegółowe zasady dokonywania oceny okre-
śla wewnątrzszkolny system oceniania i 
sprawdzania osiągnięć uczniów. 

 

3. Uczniowie szkoły mają prawo do: 
4) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
5) opieki wychowawczej i warunków pobytu w 

szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochro-
nę przed wszelkimi formami przemocy fizycz-
nej i psychicznej oraz ochronę i poszanowanie 
jego godności, 

6) życzliwego, podmiotowego traktowania w pro-
cesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym, 

7) swobody wyrażania myśli i przekonań, w 
szczególności dotyczących życia szkoły, a także 
światopoglądowych i religijnych, jeżeli to nie 
narusza dobra innych osób, 

8) rozwijania zainteresowań, zdolności i umiejęt-
ności, 

9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz 
ustalonych sposobów kontroli postępów w na-
uce, określonych w „wewnątrzszkolnym syste-
mie oceniania i sprawdzania osiągnięć uczniów”, 

10) pomocy w przypadkach trudności w nauce 
11) korzystania z poradnictwa psychologiczno-

pedagogicznego i zawodowego 
12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, 

środków dydaktycznych, księgozbioru bibliote-
ki podczas zajęć pozalekcyjnych, 

13) wpływania na życie szkoły przez działalność 
samorządową oraz zrzeszania się w organiza-
cjach i kołach zainteresowań młodzieżowych 
działających w szkole. 

 

4. Uczniowie szkoły mają obowiązek prze-
strzegania postanowień zawartych w statucie szko-
ły zwłaszcza dotyczących. 

14) systematycznego oraz aktywnego uczestnictwa 
w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 

15) przestrzegania zasad kultury współżycia w 
odniesieniu do koleżanek i kolegów, nauczycie-
li i innych pracowników szkoły, 

16) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w 
szkole, 

17) właściwego zachowania się oraz godnego re-
prezentowania szkoły na zewnątrz. 

 

5. W szkole stosuje się następujące nagrody; 
18) pochwała wychowawcy klasowego, 
19) pochwała dyrektora na forum szkoły, 
20) dyplom uznania, 
21) list gratulacyjny do rodziców, 
22) nagrody książkowe i rzeczowe, 
23) nagrody zbiorowe dla grup uczniów (wycieczka, 

koncert, teatr, kino, basen i.t.p.: na koszt szkoły). 
 

6. Uczeń może być ukarany za nieprzestrze-
ganie postanowień statutu: 
24) upomnieniem wychowawcy klasy, 
25) upomnieniem dyrektora szkoły, 
26) naganą dyrektora szkoły z powiadomieniem 

rodziców, 
27) zawieszeniem prawa do udziału w niektórych 

zajęciach pozalekcyjnych oraz do reprezento-
wania szkoły na zewnątrz, 

28) przeniesieniem do równoległej klasy, 
29) przeniesieniem do innej szkoły, 
30) skreśleniem z listy uczniów 
 

7. Skreślenie z listy uczniów stosowane jest 
na podstawie uchwały rady pedagogicznej za ra-
żące naruszenie obowiązującego prawa m.in.: kra-
dzież mienia, rozbój i gwałt, naruszenie godności 
osobistej innej osoby, pijaństwo a także nagminne 
naruszanie obowiązków szkolnych określonych w 
statucie szkoły, wskazujące na to, że stosowane 
wcześniej kary nie przyniosły oczekiwanego skutku 
wychowawczego. 

 

8. Fakt udzielenia uczniowi kary oraz nagro-
dy odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. 
2. Decyzję o udzieleniu uczniowi kary podejmuje: 

1) odnośnie § 11 pkt 6 ppkt 1) - wychowawca 
klasy 

2) odnośnie § 11 pkt 6 ppkt 2-4) - dyrektor 
szkoły na wniosek wychowawcy klasy, 
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3) odnośnie § 11 pkt 6 ppkt 5, 6 i 7) - dyrektor 
szkoły na wniosek rady pedagogicznej. 

 

9. Uczeń, jego rodzice, prawni opiekunowie 
mają prawo odwołać się od udzielonej kary do 
dyrektora szkoły a w przypadku § 11 pkt 6 ppkt 6  
i 7) - do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za 

pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 7-miu 
dni od powzięcia decyzji o wymierzeniu kary. Od-
wołanie na piśmie z podaniem uzasadnienia pod-
pisuje uczeń, jego rodzice, prawni opiekunowie 
oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego. 

 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

 

§ 12.1. Szkoła prowadzi i przechowuje do-
kumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
 
3. Szkoła może posiadać własny sztandar, 

imię oraz ceremoniał szkolny. 
 

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospo-
darki finansowej określają odrębne przepisy. 

 

5. Wszelkie regulaminy i inne przepisy we-
wnętrzne nie mogą być sprzeczne z postanowie-
niami niniejszego statutu. 

 

6. Statut wchodzi w życie po 14 dniach od 
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. 
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UCHWAŁA Nr XII/10/04 
RADY POWIATU W KIELCACH 

 

z dnia 27 lutego 2004r. 
 

w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zagnańsku do Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku. 
 

Na podstawie art. 12, pkt 11 Ustawy z dnia  
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002r.  
Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558) oraz art. 5c, ust. 1, 
art. 62, ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991r.  
o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 
i Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, 
poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 
1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239,  
Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 
1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194 
i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002r. Nr 41, poz. 362,  
Nr 141, poz. 1185, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 
1683, z 2003r. Nr 6, poz. 65, Nr 137, poz. 1304 i  
Nr 128, poz. 1176) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Do Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku 
przy ul. Spacerowej 4, z dniem 1 września 2004r. 
włącza się Zasadniczą Szkołę Zawodową w Za-
gnańsku. 

 

§ 2. Zobowiązuje się dyrektora do dokonania 
zmian statutu Zespołu Szkół Leśnych, uwzględnia-
jących w strukturze organizacyjnej Zespołu Zasad-
niczą Szkołę Zawodową. 

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Za-
rządowi Powiatu. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu: H.M. Milcarz 
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UCHWAŁA Nr XII/11/04 
RADY POWIATU W KIELCACH 

 

z dnia 27 lutego 2004r. 
 

w sprawie przekształcenia Technikum Mechanicznego i Ogrodniczego dla Dorosłych na podbudowie  
programowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej ponadpodstawowej w Podzamczu Chęcińskim  

w 3-letnie Technikum Uzupełniające. 
 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. „i”, pkt. 10 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie po-

wiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592) oraz 
art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. - Prze-
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pisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego 
(Dz. U. z 1999r. Nr 12, poz. 96, Dz. U. Dz 2000r.  
Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz. 
1312, z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, 
Nr 147, poz. 1644). 

 

§ 1. Przekształca się z dniem 1 września 
2004r. dotychczasowe Technikum Mechaniczne i 
Ogrodnicze dla Dorosłych w Podzamczu Chęciń-
skim w 3-letnie Technikum Uzupełniające. 

 

§ 2. Szkoła prowadzić będzie kształcenie w 
cyklu 3-letnim na podbudowie programowej Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej ponadgimnazjalnej i 
kształcić będzie młodzież i dorosłych w zawodach - 
technik mechanik oraz technik ogrodnik. 

§ 3. Technikum Uzupełniające funkcjonuje w 
strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 7.  

 
§ 4. Zobowiązuje się dyrektora do dokonania 

zmian statutu Zespołu Szkół Nr 7 Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego im. Jana III Sobieskiego w 
Podzamczu Chęcińskim. 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach 

od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu: H.M. Milcarz 
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UCHWAŁA Nr XII/12/04 
RADY POWIATU W KIELCACH 

 
z dnia 27 lutego 2004r. 

 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z 2002r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806  
i Dz. U. Nr 162, poz 156) oraz art. 40 ust. 8 ustawy  
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  
(Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838, Nr 86 poz. 958,  
Dz. U. z 2001r. Nr 125 poz 1371, Dz. U. z 2002r.  
Nr 25 poz. 253, Nr 41 poz 365, Nr 62 poz. 554,  
Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz. 984,  
Nr 216 poz. 1826, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 721,  
Nr 80 poz. 717) uchwala się co następuje: 

 
§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobiera-

nych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach za 
zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na 
cele nie związane z budową, przebudową, remon-
tem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 
1. prowadzenia robót w pasie drogowym, 
2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej nie związanych z po-
trzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego, 

3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów 
budowlanych niezwiązanych z potrzebami za-
rządzania drogami lub potrzebami ruchu dro-
gowego oraz reklam, 

4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności 
w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3. 

 
§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pa-

sa drogowego dróg powiatowych, o którym mowa 

§ 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za 
każdy dzień zajęcia: 
1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości  - 3,00 zł. 
2) przy zajęciu jezdni pow. 20 % do 50 % szeroko-

ści  - 5,00 zł. 
3) przy zajęciu jezdni pow. 50 % do całkowitego 

zajęcia jezdni  - 8,00 zł. 
 

2. Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje 
się także do chodników, placów, zatok postojo-
wych i autobusowych, ścieżek rowerowych i cią-
gów pieszych. 

 
3. Do elementów pasa drogowego nie wy-

mienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za 
każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wyso-
kości 2,00 zł.  

 
4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krót-

szy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa 
drogowego przez 1 dzień. 

 
§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym 

mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne 
stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego 
drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy 
umieszczanego urządzenia: 
1) poza obszarem zabudowanym - 15,00 zł. 
2) w obszarze zabudowanym  - 40,00 zł. 
3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł. 
4) przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 
50 % określonych w pkt. 1, 2 i 3. 
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2. Roczne stawki opłat w wysokości określo-
nej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

 
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość 

rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonal-
nie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

 
§ 4.1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowe-

go, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następu-
jące stawki opłat za 1 m2 powierzchni: 
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 

obiektu handlowego lub usługowego: 
- poza terenem zabudowanym - 0,50 zł. 
- w terenie zabudowanym - 0,50 zł. 

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 
innych obiektów - 0,50 zł. 

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miej-
sca parkingowe (koperty)  - 0,50 zł/1m2/dobę. 

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe sto-
iska handlowe  - 2,00 zł/1m2/dobę 

 

2. Natomiast za każdy dzień umieszczenia w 
pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty 
w wysokości: 
1) za 1 m2 powierzchni reklamy  - 2,00 zł.  
2) za każdy następny (nawet niepełny)  

 - dodatkowo 2,00 zł. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-
dowi Powiatu. 

 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach 

od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu: H.M. Milcarz 
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UCHWAŁA Nr XV/93/04 
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO 

 

z dnia 26 lutego 2004r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na drogach powiatowych. 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i 
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o sa-
morządzie powiatowym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 
1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 
1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568,) 
i art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r.  
o drogach publicznych (Dz. U z 2000r. Nr 71 poz. 
838, Nr 86 poz. 958, z 2001r. Nr 125 poz. 1371,  
z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 
554, Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz. 
984, Nr 216 poz. 1826, z 2003r. Nr 80 poz. 717 i 721, 
Nr 200 poz. 1953) Rada Powiatu Włoszczowskiego 
uchwala co następuje: 

 

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat pobie-
ranych przez Zarząd Dróg Powiatowych we Włosz-
czowie za zajęcie 1 m2 pasa dróg powiatowych na 
cele niezwiązane z budową, przebudową, remon-
tem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące: 
1) Prowadzenia robót w pasie drogowym 
2) Umieszczania w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z po-
trzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego 

3) Umieszczania w pasie drogowym reklam i 
obiektów budowlanych niezwiązanych z po-
trzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego 

4) Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączno-
ści w celach innych niż wymienione w pkt 1-3 

 

§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pa-
sa drogowego dróg powiatowych, o których mo-
wa w § 1 pkt 1 i 4 uchwały ustala się następujące 
stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 
1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 3,00 zł 
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20 % do 50 % sze-

rokości - 5,00 zł 
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowite-

go zajęcia jezdni - 8,00 zł 
 

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się 
także do chodników, placów, zatok autobusowych i 
postojowych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. 

 

3. Do elementów pasa ruchu drogowego nie 
wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat 
za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w 
wysokości - 1,50 zł 

 

4. Zajęcie pasa drogowego na czas krótszy 
niż 24 godziny jest traktowane jako zajęcie pasa 
drogowego przez jeden dzień. 

 

§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego o którym 
mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne 
stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego 
drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy 
umieszczonego urządzenia: 
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1) w obszarze zabudowanym - 16 zł 
2) w obszarze niezabudowanym - 8 zł 
3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 160 zł 
 

2. Obniża się o 50 % wysokość stawek okre-
ślonych w § 3 ust. 1 uchwały do umieszczonych 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

3. Roczne stawki opłat obejmują pełny rok 
kalendarzowy umieszczonego urządzenia w pasie 
drogowym. 

 

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość 
rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjo-
nalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzeń w 
pasie drogowym. 

 

§ 4.1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowe-
go, o którym mowa w § 1 pkt 3 uchwały ustala się 
następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni: 
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 

obiektu handlowego lub usługowego 

a) w terenie zabudowanym - 0,30 zł 
b) w terenie niezabudowanym - 0,20 zł 

2) Pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 
innych obiektów - 0,30 zł 

3) Pasa drogowego zajętego na tymczasowe sto-
isko handlowe - 1,00 zł 

4) Pasa drogowego na wydzielone miejsca par-
kingowe (koperty) - 0,50 zł 

5) Reklamy w pasie drogowym do 1 m2 po-
wierzchni - 1.50 zł, a za każdy następny nowo 
rozpoczęty m2 powierzchni - 2,00 zł 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-
dowi Powiatu. 

 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

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

Przewodniczący Rady Powiatu: J. Bała 
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UCHWAŁA Nr 86/XI/2003 
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE 

 

z dnia 30 grudnia 2003r. 
 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2003r. 
 

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 122 i 
art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. z 2003r Nr 15, poz. 148 z 
późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwo-
tę złotych  62.061,- 
w tym: 
Dz. 750 - Administracja publiczna  3.200,- 
rozdz. 75023 - urzędy gmin  3.200,- 
§ 045 - wpływy z opłaty adm. za czynności urzę-
dowe  1.600,- 
§ 083 - wpływy z usług  1.600,- 
 

Dz. 756 - Dochody od osób prawn., od osób fiz., i 
od in jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej  53.282,- 
rozdz. 75615 - wpływy z pod. rolnego, podatku 
leśnego, podatku od czynności cywiloprawn. oraz 
podatk. i opłat lokalnych od os. prawnych i in. 
jedn. organizacyjnych  3.690,- 
§ 033 - podatek leśny  3.690,- 
rozdz. 75616 - wpływy z pod. roln., pod. leśnego, 
pod. od czyn. cywilnoprawn. oraz podatk. i opłat 
lokalnych od os. fizyczn.  29.500,- 

§ 032 - podatek rolny  20.000,- 
§ 036 - podatek od spadków i darowizn  9.500,- 
rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jst na podstawie ustaw  10.092,- 
§ 041 - wpływy z opłaty skarbowej  5.300,- 
§ 048 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu  4.792,- 
rozdz. 75619 - wpływy z różnych rozliczeń  10.000,- 
§ 013 - wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej 
 10.000,- 
 

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  4.000,- 
rozdz. 85404 - przedszkola  4.000,- 
§ 083 - wpływy z usług  4.000,- 
 

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe-
go  552,- 
rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby  21,- 
§ 092 - pozostałe odsetki  21,- 
rozdz. 92116 - biblioteki  51,- 
§ 092 - pozostałe odsetki  51,- 
rozdz. 92195 - pozostała działalność  480,- 
§ 083 - wpływy z usług (Gazeta Suchedn)  480,- 
 

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport  1.027,- 
rozdz. 92604 - instytucje kultury fizyczn i sportu 
 1.027,- 
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§ 083 - wpływy z usług (OS i R)  955,- 
§ 092 - pozostałe odsetki  72,- 
 

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetowe o 
kwotę złotych  112.860,- 
w tym: 
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa  62.010,- 
rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomo-
ściami  62.010,- 
§ 047 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 
użytkowanie wieczyste nieruchomości  4.000,- 
§ 077 - wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa 
własności nieruchomości  58.010,- 
 

Dz. 756 - Doch. od os. prawn., od os. fiz. i od in. 
jednednostek nieposiadających osobowości praw-
nej  12.000,- 
rozdz. 75616 - wpływy z pod. rolnego, pod. leśne-
go, pod. od spadków i darowizn, pod. od czyn. 
cywilnopr. oraz opłat lokalnych od osób fizycznych 
 12.000,- 
§ 031 - podatek od nieruchomości  12.000,- 
 

Dz. 853 - Opieka społeczna  600,- 
rozdz. 85319 - ośrodki pomocy społecznej  600,- 
§ 083 - wpływy z usług  600,- 
 

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska  38.250,- 
rozdz. 90095 - pozostała działalność  38.250,- 
§ 083 - wpływy z usług (ZIK i B)  1.500,- 
§ 097 - wpływy z różnych dochodów (SKB)  36.750,- 
 

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 
złotych  53.349,- 
w tym: 
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 
 6.327,- 
rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne  6.327,- 
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane 
do wynagr.  6.327,- 
 

Dz. 851 - Ochrona zdrowia  5.032,- 
rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 
 5.032,- 
§ 4300 - zakup usług pozostałych  4.792,- 
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych  240,- 
 

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska  41.990,- 
rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi  16.600,- 
§ 4300 - zakup usług pozostałych  16.600,- 
rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg 
 25.390,- 
§ 4260 - zakup energii  25.390,- 
 

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwo-
tę złotych  104.148,- 
w tym: 

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo  5.000,- 
rozdz. 01078 - usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych  5.000,- 
§ 4300 - zakup usług pozostałych  5.000,- 
 

Dz. 020 - Leśnictwo  1.228,- 
rozdz. 02095 - pozostała działalność  1.228,- 
§ 4300 - zakup usług pozostałych  1.228,- 
 

Dz. 600 - Transport i łączność  8.844,- 
rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne  8.844,- 
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-
wych  8.844,- 
(w tym: droga Krzyżka- 4.488 zł chodniki - 4.356,-) 
 

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego  55.000,- 
rozdz. 75702 - obsługa pap. wartościowych, kredy-
tów i pożyczek jst  55.000,- 
§ 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbo-
wych pap. wart. oraz od krajowych pożyczek i kre-
dytów  55.000,- 
 

Dz. 851 - Ochrona zdrowia  240,- 
rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 
 240,- 
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
 240,- 
 

Dz. 853 - Opieka społeczna  9.366,- 
rozdz. 85319 - ośrodki pomocy społecznej  9.366,- 
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 
 5.996,- 
§ 4110 - skł. na ub. społeczne  2.990,- 
§ 4120 - skł. na Fundusz Pracy  380,- 
 

Dz. 900 - Gospod. komunalna i ochr. środowiska 
 24.470,- 
rozdz. 90001 - gospod. ściekowa i ochrona wód 
 12.500,- 
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 
(kan. san. Bugaj)  12.500,- 
rozdz. 90095 - pozostała działalność  11.970,- 
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 
(ZIK i B)  2.590,- 
§ 4110 - skł. na ub. społeczne  470,- 
§ 4120 - skł. na Fundusz Pracy  60,- 
§ 6050 - wydatki inwestyc. jedn. budżetow. (uzdatn 
wody Józefów)  8.850,- 
 

§ 5. W uchwale Nr 1/I/2003 Rady Miejskiej w 
Suchedniowie z dnia 25 lutego 2003r w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok; 
1) załącznik nr 4 - Wydatki na inwestycje roczne - 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku  
nr 1 do niniejszej uchwały 

2) załącznik nr 4a - Wydatki na wieloletnie progra-
my inwestycyjne - otrzymuje brzmienie określo-
ne w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy. 
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: J. Komoń 
 

Załączniki do uchwały Nr 86/XI/2003 
Rady Miejskiej w Suchedniowie  
z dnia 30 grudnia 2003r. 
 

Załącznik Nr 1 
 
Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr 1/I/2003 
Rady Miejskiej w Suchedniowie 
z dnia 25 lutego 2003r. 

 
Wydatki na inwestycje roczne 

 
Wysokość wydatków w roku budżetowym 

Lp. Zadanie inwestycyjne 

Jednostka  
organizacyjna  

realizująca program 
lub koordynująca 
jego wykonanie 

Dział Rozdział 
Łączne 
nakłady 

finansowe 
dochody 
własne 

dotacje kredyty  
i pożyczki 

środki 
z innych 
źródeł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 zakup sprzętu komput. SZOO 801 80114 3.500 3.500    
2 
3 

SP nr 1 - instal. elektryczn  
SP nr 1 - zakup sprz. komp. 

SZOO 
SZOO 

801 
801 

80101 
80101 

61.132 
9.000 

30.566 
9.000 

  30.566 
(rezerw. subw.)

Razem dział 801  801  73.632 43.066   30.566,- 
4 modern. i doposażenie ZGK - ZIK i B 400 40095 5.978 5.978    
5 gaz - Ostojów - II etap ZIK i B 400 40004 10.004 10.004    

Razem dział 400  400  15.982 15.982    
6 budowa kolektora kanaliz. sanitarnej 

od ul. Bugaj do oczyszczalni ście-
ków w Suchedniowie 

ZIK i B 900 90001 132.500 132.500    

7 budowa stacji uzdatniania wody i 
moderniz. ujecia wody „Józefów” w 
Suchedniowie 

ZIK i B 900 90095 221.150 221.150    

Razem dział 900  900  353.650 353.650    
8 kotłownia - SPZOZ ZIK i B 851 85121 75.000 1.300 14.740 58.960  
9 zakup xera dla potrz. obsługi profi-

lakt. A/A 
UM i G 851 85154 5.240 5.240    

Razem dział 851  851  80.240 6.540 14.740 58.960  
Razem 523.504 419.238 14.740 58.960 30.566,- 

 
Załącznik Nr 2 

 
Załącznik Nr 4a 
do uchwały Nr 1/I/2003 
Rady Miejskiej w Suchedniowie 
z dnia 25 lutego 2003r. 

 
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 

w zł. 
w tym 

Lp. 
Program, jego cel i 
zadania (zadanie 

inwestycyjne) 

Jednostka 
organizacyjna  

realizująca program  
lub koordynująca  
jego wykonanie 

Dział
Okres 

realizacji 
programu 

Łączne 
nakłady 

finansowe 

Wysokość 
wydatków 
w r. 2003 

budżetowym 

dochody 
własne 

dotacje kredyty  
i pożyczki 

środki  
z innych 
źródeł 

Wysokość 
wydatków 
w 2004r. 

Wysokość 
wydatków 
w 2005r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 moderniz. ul. Lan-

giewicza 
Z-d Inwet. Kom i Bud. 600 2003-2005 90.607 30.607 30.607    30.000 30.000 

2 mod. drogi Dobra 
Dróża 

ZIK i B 600 2002-2004 1.003.723 0 0    963.723 
w tym 

wł. dochody 
500.000 

SAPARD 
463.723 

- 

3 modern. drogi Osto-
jów - Krzyżka 

ZIK i B 600 2003-2005 260.512 50.512 35.512 15.000   30.000 180.000 

4 bud. chodnika - 
Ostojów 

ZIK i B 600 2002-2003 166.200 90.200 70.200   20.000 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
5 budowa chodników ZIK i B 600 2002-2005 226.021 13.807 13.807    70.000 70.000 
6 drogi miejskie:  

w tym 2003r PT ul. 
Ogrodowa - Paster-
nik 

ZIK i B 600 2003-2005 183.700 33.700 33.700    - 150.000 

Razem dział 600  600  1.930.763 218.826 183.826 15.000  20.000 1.093.723 430.000 
7 adaptacja pom. biur. 

U M i G - parter 
ZIK i B 750 2002-2003 207.953 157.953 157.953    - - 

Razem dział 750 750  207.953 157.953 157.953      
8 hala rehab.-sport. 

przy Zesp. Sz im. H. 
Sienkiew w Su-
chedn 

 801 2002-2004 2.738.500 1.458.500 292.500   1.166.000 800.000 
+ 250.000 

 

Razem dz. 801 801  2.738.500 1.458.500 292.500   1.166.000 1.050.000  
9 kanal. sanit. Placo-

wa - Leśna 
ZIK i B 900 2002-2003 485.380 241.380 95.380 64.000 82.000    

10 kan. sanit miasta  
w tym: - Kielecka - 
Topolowa (2003r -
177.230 zł) 

ZIK i B 900 2003-2005 663.507 177.230 177.230    86.277 400.000 

Razem dział 900 900  1.148.887 418.610 272.610 64.000 82.000  86.277 400.000 
 Ogółem   6.026.103 2.253.889 906.889 79.000 82.000 1.186.000 2.230.000 830.000 

 
 

859 
 

UCHWAŁA Nr 1/I/2004 
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE 

 

z dnia 20 lutego 2004r. 
 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z  
art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. z 2003r Nr 15, poz 148 ze 
zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w 
wysokości 12.034.250,- zł zgodnie z załącznikiem 
Nr 1 (wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej). 
 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wy-
sokości 12.525.788,- zł  
z tego: 
a) wydatki bieżące w kwocie  9.915.788,- zł  

w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagro-

dzeń w kwocie  6.481.770,- zł,  
- dotacje w kwocie  667.960,- zł, 
- wydatki na obsługę długu jednostki w kwo-

cie  155.000,- zł, 
b) wydatki majątkowe w kwocie  2.610.000,- zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 (wydatki w podziale na 
działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej). 
 

§ 3.1. Różnica między planowanymi docho-
dami i wydatkami, o których mowa w § 1 i § 2 sta-
nowi deficyt budżetu w kwocie 491.538 zł 

 

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są 
przychody w kwocie 491.538 zł pochodzące z przy-
chodów pochodzących z kredytów zaciąganych w 
bankach krajowych i pożyczek. 

3. Łączne przychody budżetu w kwocie 
1.000.000 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 
508.462 zł sklasyfikowane według paragrafów 
określających ich rodzaj, zestawione są w załączni-
ku Nr 3. 
 

§ 4.1. Ustala się limity wydatków inwesty-
cyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z 
załącznikiem Nr 4. 
 

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem  
Nr 4a. 
 

§ 5.1. Ustala się plan przychodów zakładu bu-
dżetowego w łącznej kwocie 2.059.488,- zł w tym 
dotacje z budżetu 130.488 zł oraz wydatków zakładu 
budżetowego w kwocie 2.059.488,- zł zgodnie z 
załącznikiem Nr 5. 

 

2. Ustala się plan przychodów środków spe-
cjalnych w łącznej kwocie 2.000 zł oraz wydatków 
w kwocie 4.730 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 
 

2. Ustala się plan przychodów GFOŚ i GW  
w kwocie 40.000,- zł oraz wydatków w kwocie 
48.470,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 7. 
 

§ 7. Ustala się zakres i kwotę dotacji przed-
miotowej dla zakładu budżetowego zgodnie z za-
łącznikiem Nr 5 i 8. 

 

§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla innych 
podmiotów zgodnie z załącznikiem Nr 8. 
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§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 
innych zadań zleconych jednostce samorządu tery-
torialnego ustawami  
- dochody w kwocie 486.486 zł, 
- wydatki w kwocie 486.486 zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2. 
 

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł i 
wydatki w kwocie 2.000 zł na zadanie realizowane 
na podstawie porozumień lub umów z organami 
administracji rządowej (załącznik Nr 1 i 2). 
 

§ 11. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 
45.000 zł. 
 

§ 12. Ustala się dochody z tytułu wydania ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 
100.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych 
w programie profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych w kwocie 100.000 zł. 
 

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gmi-
ny do spłat zobowiązań w kwocie 508.462 zł w celu 
realizacji planowych kwot rozchodów budżetu i do 
zaciągania długu w kwocie 1.000.000 zł w celu 

realizacji planowanych kwot przychodów budżetu 
zgodnie z załącznikiem Nr 3. 
 

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gmi-
ny do zaciągania pożyczek lub kredytów na pokry-
cie występującego w ciągu roku budżetowego defi-
cytu budżetu do kwoty 200.000,- zł. 
 

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gmi-
ny do dokonywania przeniesień planowanych wy-
datków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i 
paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem 
zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich 
programach inwestycyjnych. 

 
§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gmi-

ny do lokowania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach w innych bankach niż bank prowadzą-
cy obsługę budżetu j.s.t. 

 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy. 
 
§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  
i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: J. Komoń 
 
Załączniki do uchwały Nr 1/I/2004 
Rady Miejskiej w Suchedniowie 
z dnia 20 lutego 2004r. 

 
Załącznik Nr 1 

 
Dochody budżetu 

w zł 
w tym 

Lp. Dział klasyfikacji 
Źródło dochodów 

(paragrafy klasyfikacji) 
Plan 

na 2004 rok 

dochody związane  
z realizacją zadań  

administracji  
rządowej 

i innych zadań 
zleconych 
ustawami 

dochody związane 
z realizacją zadań  

z zakresu  
administracji 

rządowej  
wykonywanych  
na podstawie  
porozumień 
z organami  

administracji  
rządowej 

dochody związane 
z realizacją zadań 

wynikających 
z porozumień 

między  
jednostkami  
samorządu 

terytorialnego 

1 2 3 4 5 6 7 

1 750 - Administracja publiczna 
0450 - wpływy z opłat adm. za 
czyn urzędowe 10000 

   

 
j. w 

0690 - wpływy z różnych 
opłat 7800 

   

 razem dział 750  17800    

2 

756 - Dochody od osób praw-
nych, os. fiz. i od innych jedn. 
nieposiad. osobow. prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

0010 - podatek dochodowy 
od osób fizycznych 2579173 

 
 

   

 
j. w 

0020 - podatek dochodowy 
od osób prawnych 31000 

   

 
j. w 

0310 - podatek od nierucho-
mości 1742552 

   

 j w 0320 - podatek rolny 27200    
 j w 0330 - podatek leśny 56550    
 

j w. 
0340 - podatek od środków 
transport. 141700 
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1 2 3 4 5 6 7 
 

j w. 

0350 - pod. od działaln. gosp. 
os. fiz, opłać w formie karty 
podatkowej 13000 

   

 
j w. 

0360 - podat. od spadków i 
darowizn 15000 

   

 
j w. 

0370 - podatek od posiadania 
psów 135 

   

 j.w. 0410 - wpływy z opł. skarb 41000    
 

j w. 
0500 - podatek od czyn. cy-
wilnoprawn. 80000 

   

 
j w. 

2440 - dot z fund celów - ulgi 
ustawowe 72936 

   

 
j w. 

0910 - odsetki od nieterm. 
wpłat podatków i opłat 

60000 
   

Razem: dział 756 4860246    
3 758 - Różne rozliczenia (subwencje) 2920 - wyrównawcza 997122    
 j w 2920 - równoważąca 1297175    
 j w 2920 - oświatowa 3773321    

Razem: dział 758 6067618    
4 Dotacje      
 

710 - działalność usługowa 
2020 - dot cel z budż państwa 
na zad bieżące na podst po-
roz. 

2000 
 

2000 
 

 
750 - Administracja publiczna 

2010 - dot cel otrzym z budże-
tu państwa na zad zlec z zakr 
adm rząd zlec gminie 

67070 67070 
  

 751 - Urz naczeln org wł pań-
stwowej, kontroli i ochrony pra-
wa oraz sądownictwa 

2010 - dot cel otrzym z budże-
tu państwa na zad zlec z zakr 
adm rząd zlec gminie 

1850 1850 
  

 

852 - Pomoc społeczna 

2010 - dot cel otrzym z budże-
tu państwa na zad zlec z zakr 
adm rząd zlec gminie skł. ub. 
zdrow 

10881 10881 

  

 

852 - pomoc społeczna 

2010 - dot cel otrzym z budże-
tu państwa na zad zlec z zakr 
adm rząd zlec gminie - zas i 
pomoc 

230674 230674 

  

 

852 - Pomoc społeczna 

2010 - dotacje cel otrzym z 
budżetu państwa na zad zlec z 
zakr adm rząd zlec gminie - 
zas rodzin i pielęgn 

42431 42431 

  

 

852 - Pomoc społeczna 

2010 - dot cel otrzym z budże-
tu państwa na zad zlec z zakr 
adm rząd zlec gminie - ośr 
pomocy społeczn 

133580 133580 

  

Razem: działy 710, 750, 751, 852 488486 486486 2000  
5 Pozostałe dochody      

wpływy od jednostek budżetowych     
 750 - Administracja publiczna 0830 - wpływy z usług UM i G 11000    
 

852 - Pomoc społeczna 
0830 - wpływy z usług usł 
opiekuńcze 

4000 
   

 801 - Oświata i wychowanie 0830 - wpływy z usług czesne 25000    
 926 - Kultura fizyczna i sport 0830 - wpływy z usług OS i R 80000    
 900 - Gospod komunaln i ochr. 

środowiska 0830 - wpływy z usług ZIK i B 2000 
   

Razem: działy 750, 852, 801, 926, 900 122000    
6 dochody z majątku gminy      
 

700 - Gospodarka mieszkaniowa 
0750 - dochody z najmu i 
dzierż skł majatk - czynsze 

15300 
   

 
j w 

0470 - wpływy z opłat za 
zarząd, użytkow i użytkow 
wieczyste nieruchom 

16000 
   

 
j w 

0750 - dochody z najmu i 
dzierż skł majątk - dzierżawa 

39400 
   

 
j w 

0770 - wpływy z tyt odpł naby-
cia prawa własn nienichom 22000 

   

 
j w 

0430 - wpływy z opłaty tar-
gowej 

3400 
   

Razem: dział 700 96100    



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 51  14  Poz. 860 i 861 
 

1 2 3 4 5 6 7 
7 inne dochody      
 756 - Dochody od osób praw-

nych, os. Fiz. I od innych jedn. 
Nieposiad. Osobow. Prawnej 
oraz wydatki związane z ich po-
borem 

0480 - wpływy z opł za zezwo-
lenia na sprzedaż alkoholu 

100000 

   

 758 - Różne rozliczenia 0920 - pozostałe odsetki 12000    
 

801 - Oświata i wychowanie 
0970 - wpływy z różnych 
dochodów 

5000 
   

 
801- Oświata i wychowanie 

6290 - dotacje celowe na 
inwest. i zak. inwest. poz. z 
innych źródeł 

250000 
   

 900 - Gospod komunaln i ochr. 
Środowiska 

0400 - opłata produktowa 2000 
   

 921 - Kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego 

0830 - wpływy z usług Gazeta 
Suchedniowska 

13000 
   

Razem: działy 756, 758, 801, 900, 921 382000    
Ogółem budżet: 12034250 486486 2000  

 
Załącznik Nr 2 

 
Wydatki budżetu 

w zł 
Symbol Wydatki 

bieżące 
w tym: Lp. Nazwa działu i rozdziału 

Dział Rozdział ogółem  
(6+11) razem wynagrodzenia 

i pochodne 
dotacje obsługa 

długu 

z tyt. 
poręczeń 

i gwarancji 

majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I Wydatki na zadania własne          
 1. Rolnictwo i łowiectwo 010         
 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz 

badania monitoringowe pozostałości che-
micznych i biologicznych w tkankach zwie-
rząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 

 ”01022 483 483      

 Izby rolnicze  01030 544 544      
 Usuw klęsk żywiołowych  ”01078 1 000 1 000      
 Pozostała działalność  ”01095 1 000 1 000      
 Razem: dział 010   3 027 3 027      
 2. Leśnictwo ”020         
 Pozostała działalność  ”02095 3 000 3 000      
 Razem: dział 020   3 000 3 000      
 3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie 

elekt, gaz i wodę 
400         

 dostarczanie ciepła  40001 80 000     80 000 
 Razem dział 400   80 000      80 000 
 4. Transport i łączność 600         
 Lokalny transport zbiorowy  60004 35 000 35 000      
 Drogi publiczne wojww. Chodnik Michniów  60013 10 000     10 000 
 Drogi publiczn powiatowe - Langiewicza  60014 30 000     30 000 
 Drogi publiczne gminne  60016 1 164 473 100 750 5 750    1 063 723 
 Razem: dział 600   1 239 473 135 750 5 750    1 103 723 
 5. Gospodarka mieszkaniowa 700         
 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  70005 20 000 20 000      
 Pozostała działalność  70095 30 000 30 000      
 Razem dział 700   50 000 50 000      
 6. Działalność usługowa 710         
 Plany zagospodarowania przestrzennego  71004 81 320 81 320      

 Razem dział 710   81 320 81 320      
 7. Administracja publiczna 750         

 Rady gmin  75022 61 320 61 320      
 Urzędy gmin  75023 1 275 400 1 255 400 1 022 350    20 000 
 Pozostała działalność  75095 7 000 7 000      
 Razem dział 750   1 343 720 1 323 720 1 022 350    20 000 
 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 754         

 Jednostki terenowe Policji  75403 1 000 1 000      
 Ochotnicze straże pożarne  75412 67 100 67 100 6 800     

 Razem dział 754   68 100 68 100 6 800     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 9. Dochody od os prawn, od os fiz i od 

innych jedn nieposiad osobow prawn 
oraz wydatki związane z ich poborem 

756         

 Pobór podatków i niepodatkowych nal 
budżetowych 

 75647 18 500 18 500 14 200     

 Razem dział 756   18 500 18 500 14 200     
 10. Obsługa długu publicznego 757         
 Obsługa papierów wart, kredytów i poży-

czek j.s.t. 
 75702 155 000 155 000   155 000   

 Razem dział 757   155 000 155 000   155 000   
 11. Różne rozliczenia 758         

 Rezerwy ogólne i celowe  75818 45 000 45 000      
 Razem dział 758   45 000 45 000      
 12. Oświata i wychowanie 801         

 szkoły podstawowe  80101 3 012 000 3 007 000 2 538 800    5 000 
 przedszkola  80104 505 600 455 600 380 000    50 000 
 gimnazja  80110 1 540 000 1 540 000 1 330 000     
 dowożenie uczn do szkół  80113 40 000 40 000     

 zesp obsługi ekon-adm szkół  80114 227 350 227 350 193 500    
 Pozostała działalność  80195 1 068 472 18 472  18 472   1 050 000 
 Razem dział 801   6 393 422 5 288 422 4 442 300 18 472   1 105 000 

 13. Ochrona zdrowia 851         
 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  85154 100 000 100 000 1 500    
 Razem dział 851   100 000 100 000 1 500     

 14. Opieka społeczna 852         
 Dodatki mieszkaniowe  85215 120 000 120.000     
 Usługi opiekuńcze i specjalist usł opiek  85228 106 780 106 780 98 965    
 Pozostała działalność  85295 27 000 27 000     
 Razem dział 852   253 780 253 780 98 965     

 15. Edukac opieka wychowawcza 854         
 Świetlice szkolne  85401 278 200 278 200 252 000    
 Razem dział 854   278 200 278 200 252 000     

 16. Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska 

900         

 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  90001 451 765 150 488  130 488   301 277 
 Oczyszczanie miast i wsi  90003 80 000 80 000     
 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  90004 27 000 27 000     
 Oświetlenie ulic, placów i dróg  90015 160 000 160 000     
 Pozostała działąlność  90095 164 600 164 600 134 882    
 Razem dział 900   883 365 582 088 134 882 130 488   301 277 

 17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-
wego 

921         

 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  92109 255 000 255 000  255 000    
 Biblioteki  92116 160 000 160 000  160 000    
 Pozostała działąlność  92195 44 200 44 200     
 Razem dział 921   459 200 459 200  415 000    

 18. Kultura fizyczna i sport 926         
 Obiekty sportowe  92601 6 000 6 000     
 Instytucje kultury fiz i sportu  92604 247 120 247 120 181 420    
 Zadania w zakresie kultury fiz i sportu  92605 104 000 104 000  104 000    
 Pozostała działalność  92695 500 500     
 Razem dział 926   357 620 357 620 181 420 104 000    

II Wydatki na zadania z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych ustawami          

 1. Adm publiczna - Urzędy wojewódzkie 
.srodki z dotacji .......................................... 

750 75011 67 070 67 070 67 070     

 - środki własne Gminy.................................. 
…. 750 75011 17 705 17 705 9 515     

 2. Urz naczeln org wł państwowej, kontroli i 
ochr prawa oraz sądown - środki z dotacji 

751 75101 1 850 1 850 288     

 3. Opieka społeczna 852         
 skł. na ub. zdrow. śr. z dotacji  85213 10 881 10 881      
 zas i pomoc w naturze - śr z dotacji  85214 230 674 230 674      
 zas i pomoc w naturze - śr UM i G  85214 70 000 70 000      
 zas rodzin i pielęgn - śr. z dotacji  85216 42 431 42 431      
 Ośr pom społecznej - śr. z dotacji  85219 133 580 133 580 133 580     
 Ośr pom społecznej - śr. UM i G  85219 135 870 135 870 111 150     
 Razem zadania zlecone = II   710 061 710 061 321 603     
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III Wydatki na zadania realizowane na pod-

stawie porozumień z org adm rządowej 
         

 1. Działaln usługowa. - środki z dotacji 710 71035 2 000 2 000      
 2. Działalność usługowa - śr. UM i G. 710 71035 1 000 1 000      
 Razem zadania realiz na podst porozumień 

= III 
  3 000 3 000      

 Ogółem wydatki 2004r   12 525 788 9 915 788 6 481 770 667 960 155 000  2 610 000 

 
Załącznik Nr 3 

 
Przychody i rozchody budżetu 

 
Lp. Przychody Kwota 
1. Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)  
2. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (§ 911, § 931)  
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) 1000000 
4. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 951)  
5. Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej - § 941, bezpośredniej - § 942)  
6. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955) 
 

 Razem przychody 1 000 000 
 Rozchody  

1. Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992) 508462 
2. Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982)  
3. Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (991)  
4. Lokaty (§ 994)  
 Razem rozchody 508462 

 
Załącznik Nr 4  

 
Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 

w zł 
Źródła finasnowania wydatków: 

Lp. Zadanie inwestycyjne 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca program 
lub koordynująca 
jego wykonanie 

Dział Rozdział 

Łączne 
nakłady 

finansowe 
(w roku 

budżetowym) 

dochody 
własne 

dotacje kredyty 
i pożyczki 

środki 
z innych 
źródeł 

1 2 3 4  6 8 9 10 11 
1 Zakup sprzętu komputerowego UM i G Suchedniów 750 75023 20 000 20 000    
2 Chodn we wsi MICHNIÓW-PT ZIK i B 600 60013 10 000 10 000    

Razem dział 600 i 750    30 000 30 000    
3 SP - Ostojów SZOO Suchedniów 801 80101 5 000 5 000    
4 P-le sieć grzewcza wewn SZOO Suchedniów 801 80104 50 000 50 000    
 Razem dział 801    55 000 55 000    
 Ogółem inwest roczne    85 000 85 000    

 
Załącznik Nr 4a 

 
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 

w zł 
Okres  

realizacji programu Źródła finansowania wydatków: 

Lp. Program inwestycyjny 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
program lub 

koordynująca 
jego wykonanie 

Dział 
Rok 

rozpoczęcia 
Rok 

zakończenia 

Łączne 
nakłady 

finansowe 

Wysokość 
wydatków 

w roku 
budżetowym 

2004 

dochody 
własne dotacje 

kredyty 
i 

pożyczki 

środki 
z 

innych 
źródeł 

Wysokość 
wydatków 

w roku 
2005 

Wysokość 
wydatków 

w roku 
2006 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 mod. drogi Dobra Droża ZIKiB 600 2002 2004 1.003.723 963.723 463 723 0 500 000 0 0 0 

2 mod. Drogi Krzyżka - Osto-
jów ZIKiB 600 1998 2005 453.000 0 0 0 0 0 260.000 0 

3 modernizacja ul. Ogrodowa, 
Pasternik ZIKiB 600 2003 2006 1.800.000 30.000 30.000 0 0 0 600.000 1.170.000 

4 mod. chodnika ul. Powstań-
ców 1863r. ZlKiB 600 2002 2005 81.500 35.000 35.000 0 0 0 35.000 0 

 Razem dział 600 - drogi 3.338.223 1.028.723 528 723 0 500 000 0 895.000 1.170.000 
5 kanał. sanit. ul. Harcerska, 

Partyzantów ZIKiB 900 2004 2005 985.000 51.277 51.277 0 0 0 933.723 0 

6 Kan. Sanit, Stokow. Langiewi-
cza ZIKiB 900 2004 2006 6.204.000 40.000 40.000 0 0 0 3.000.000 3.164.000 
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6 kanał. sanit. Michniów ZIKiB 900 2004 2004 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 
7 uzdatnianie wody Krzyżka ZIKiB 900 2004 2004 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 
8 stacja zlewcza ZIKiB 900 2004 2004 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 
 Razem dział 900 - kanalizacja i gospodarka wodna  7.399.000 301.277 301.277 0 0 0 3.933.723 3.164.000 

9 mod. wymiennikowni ciepła 
os. Piłsudskiego ZIKiB 400 2004 2004 80.000 80.000 80.000 0 0 0 0 0 

 Razem dział 400 - infrastruktura 80.000 80.000 80.000 0 0 0 0 0 
 Ogółem 10.817.223 1.410.000 910.000 0 500000 0 4.828.723 4.334.000 

 

Załącznik Nr 5  
 

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych 
w zł 

w tym dot. z budżetu w tym 

Lp.
Nazwa zakładu  
budżetowego Dział rozdział 

Stan 
środków 

obrotowych 
na 

1.01.2004r. 

Przychody przedmioto-
wa 

celowa  
na 

 inwest 

Wydatki 

wydatki 
na wynagr 
i składniki 
naliczane  

od wynagr 

wydatki 
inwcstyc 

wpłata do 
budżetu 

stan  
środków  

obrotowych 
na 

31.12.2004r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. ZGK dost wody 400-40002 87633 671000   670400 334638   88233 
2. ZGK- pozost dział 400-40095 8490 673000   672323 27506   9167 
 Razem dział 400  96123 1344000   1342723 362144   97400 

3. ZGK - drogi gminne 600-60016 -7250 43000   42340    -6590 
 Razem dział 600  -7250 43000   42340    -6590 

4. ZGK - gosp ściek i 
ochr wód 

900-90001 -66518 627.488 130488  630207 344606   -69237 

5. ZGK - oczyszcz miast 
i wsi 

900-90003 -21132 45000   44218 34699   -20350 

 Razem dział 900  -87650 672.488 130488  674425 379305   -89587 
 Razem  1223 2.059.488 130488  2059488 741449   1223 

 

Załącznik Nr 6 
 

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych 
w zł 

Lp. Dział 
rozdział 

Nazwa środka Stan na 
początek roku 

Kwota 
przychodów 

Kwota 
wydatków 

Stan na 
koniec roku 

1 2 3  4 5  
1. 600-60016 Drogi 2.730 2.000 4.730 0 
     w tym Ogrodowa Pasternik 
     3.830  

 

Załącznik Nr 7  
 

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych 
w zł 

Lp. Dział 
rozdział 

Nazwa funduszu Stan na  
początek roku 

Kwota 
przychodów 

Kwota 
wydatków 

Stan na 
koniec roku 

1 2 3  4 5  

1. 900-90011 
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

8.470 40.000 48.470 0 

     w tym kanliz sani-
tarna Harcerska Par-
tyzantów 

47.570 

 

 

Załącznik Nr 8 
 

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2004 roku 
 

Lp Dział 
rozdział 

Podmiot otrzymujący Kwota dotacji Przeznaczenie dotacji  
(cel publiczny) 

1 2 3 4 5 
1. 600-60016 Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. 35000 par 6630 - Budowa chodnika ul. Berezów w Suchedn 
2. 600-60014 Star Powiatowe 30000 par 6620 - Modernizacja ul. Langiewicza w Suchedn 
  Razem dział 600 65000  

3. 801-80195 Star Powiatowe - Skarżysko-Kam 1050000 par 6620 - Budowa hali sport - rehabilt przy zesp szkół 
  Razem dotacje na inwestycje 1115000  

4. 801-80195 Starostwo Powiatowe 18472 par 2320 - dowóz dzieci niepełnospr do szk specjaln 
5. 900-90001 Z-d budżet ZGK Suchedniów 130488 par 2650 dot przedm - dopłata do ceny ścieków 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 51  18  Poz. 860 i 861 
 

1 2 3 4 5 
6. 921-92109 Instyt kultury - Such. Ośr Kultury 255000 par 2550 - organ i prow. Działaln kulturalnej 
7. 921-92116 Instyt kultury - MGB Publiczna 160000 par 2550 - organ i prow. Działaln kulturalnej 
8. 926-92605 MKS Orlicz 84000 par 2580 - zad własne w zakr kult fizycznej i sportu 
9 926-92605 ŁLKS Olimpnia 20000 par 2580 - zad własne w zakr kult fizycznej i sportu 
  Razem pozostałe dotacje 667960  
  Ogółem 1.782.960  

 

Prognoza długu publicznego dla budżetu Gminy Suchedniów na lata 2002-2007 
 

Wykonanie Przewidywane wykonanie na 31.12 L.p. Wyszczególnienie 
2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r.2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 A. Dochody 12 024 833 12 609 363 12 034 250 12 328 171 12 444 300 12 599 000   
 z tego         
2 - dochody własne 4 781 358 5 601 688 5 405 210 5 508 478 5 563 500 5 619 000   
3 - subwencja ogólna 5 959 333 5 788 916 6 067 618 6 188 970 6 250 800 6 350 000   
4 - dotacje z budżetu państwa 1 260 742 1 052 083 488 486 480 723 480 000 480 000   
5 - dotacje z budżetów j.s.t. i funduszy 

celowych 
23 400 166 676 72 936 150 000 150 000 150 000   

6 B. Wydatki 11 031 139 12 586 625 12 525 788 11 755 693 11 948 300 12 399 000   
 z tego         
7 - wydatki bieżące 9 766 026 9 852 344 9 915 788 9 926 970 10 778 300 10 899 000   
8 - wydatki majątkowe 1 265 113 2 734 281 2 610 000 1 828 723 1 170 000 1 500 000   
9 C. Wynik (A-B) 993 694 22 738 -491 538 572 478 496 000 200 000   
10 D. Finansowanie -726 500 214 663 491 538 -572 478 -496 000 -200 000   
11 D1  Przychody ogółem 555 500 707 342 1 000 000      
 z tego         

12 1) kredyty bankowe  300 000 1 000 000      
13 2) pożyczki 267 960 140 960       
14 3) spłaty pożyczek udzielonych         
15 4) nadwyżka z lat ubiegłych         
16 5) papiery wartościowe         
17 6) obligacje j.s.t.          
18 7) prywatyzacja majątku j.s.t.         
19 8) wolne środki 287 540 266 382       
20 D2  Rozchody ogółem 1 282 000 492 679 508 462 572 478 496 000 200 000   
 z tego         

21 1) spłaty kredytów   300 000 400 000 400 000 200 000   
22 2) pożyczki udzielone         
23 3) spłaty pożyczek 1 282 000 492 679 208 462 172 478 96 000    
24 4) wykup papierów wartościowych         
25 5) wykup obligacjo samorządowych         
26 6) inne cele (np. lokaty w bankach)         
27 E1. Dług na koniec roku 2 389 710 1 116 940 1 368 478 696 000 200 000    
 z tego         

28 1) wyemitowane papiery wartościo-
we (obligacje) 

        

29 2) zaciągnięte kredyty  300 000 1 000 000 600 000 200 000    
30 3) zaciągnięte pożyczki 2 389 710 816 940 368 478 96 000     
31 4) przyjęte depozyty1)         
32 5) wymagalne zobowiązania:         
33 a) jednostek budżetowych         
34 b) wynikające z ustaw i orzeczeń 

sądów 
        

35 c) wynikające z udzielonych porę-
czeń i gwarancji 

        

36 d) wynikające z innych tytułów         
37 e) pozostałych jednostek organi-

zacyjnych 
        

38 Wskaźnik długu (poz. 27 / poz. 1) % 19,87 8,86 11,37 5,65 1,61    
39 E2. Zadłużenie w ciągu roku 1 514 594 584 154 663 462 797 708 621 760 240 000   
 z tego, przypadające do spłaty w roku 

budżetowym 
        

40 1) raty kredytów z odsetkami  695 398 598 600 000 520 000 240 000   
41 2) raty pożyczek z odsetkami 1 514 594 583 459 264 864 197 708 101 760    

42 
3) potencjalne spłaty udzielonych po-

ręczeń z należnymi odsetkami 
        

43 
4) wykup papierów wartościowych 

wyemitowanych przez j.s.t. 
        

44 Wskaźnik zadłużenia (poz. 39 / poz. 1) % 12,60 4,63 5,51 6,47 5,00 1,90   
 
1) - depozyty przyjęte do budżetu 
2) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia 
Umorzone pozyczki w tym: 
2003 rok  1.221.051 zł 
2004 rok  240.000 zł  
2005 rok  100.000 zł 
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UCHWAŁA Nr 3/I/04 
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE 

 

z dnia 20 lutego 2004r. 
 

w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz publicznym przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Suchedniów. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) oraz art. 14a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, 
poz. 329 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się sieć oddziałów przedszkolnych 
na terenie Gminy Suchedniów w sposób następujący: 
1) Oddział przedszkolny w Samorządowej Szkole 

Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie; 
2) Oddział przedszkolny w Filii Samorządowej 

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Michniowie; 
3) Oddział przedszkolny w Samorządowej Szkole 

Podstawowej Nr 3 im. Stefana Żeromskiego w 
Suchedniowie; 

4) Oddział przedszkolny w Samorządowej Szkole 
Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej w Osto-
jowie; 

5) Dwa oddziały przedszkolne w Przedszkolu Sa-
morządowym w Suchedniowie. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od  
1 września 2004r. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: J. Komoń 
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UCHWAŁA Nr II/8/04 
RADY GMINY NOWA SŁUPIA 

 

z dnia 27 lutego 2004r. 
 

w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Dębnie podporządkowanej organizacyjnie  
Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717  
i Nr 162, poz. 1568), art. 59 ust. 1 i ust. 2 w związku  
z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o sys-
temie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i  
Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 
943, z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 
2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 
550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, 
poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 
1615, z 2002r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984,  
Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r.  
Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i  
Nr 203, poz. 1966) oraz art. 18 ust. 4 ustawy z dnia  
26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2003r. Nr 15, poz. 148 Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 
594, Nr 96 poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 
1851) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświa-
ty Rada Gminy Nowa Słupia uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2004r. 
Szkołę Filialną w Dębnie z oddziałem przedszkol-
nym i klasami I-VI podporządkowaną organizacyj-
nie Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorku. 

 

§ 2. Uczniowie zlikwidowanej szkoły, o której 
mowa w § 1 kontynuować będą naukę w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Jeziorku. 

 

§ 3. Dokumentację zlikwidowanej szkoły 
przejmuje Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Jeziorku. 

 

§ 4. Majątek zlikwidowanej szkoły przekazuje 
się Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorku. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy. 

 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: M. Partyka 
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UCHWAŁA Nr II/9/04 
RADY GMINY NOWA SŁUPIA 

 

z dnia 27 lutego 2004r. 
 

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 
717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 14a ust. 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496,  
z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r.  
Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, 
poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, 
poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 
2001r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002r. 
Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i 
Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, 
poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966) Rada 
Gminy Nowa Słupia uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się sieć prowadzonych przez 

gminę Nowa Słupia publicznych przedszkoli i od-
działów przedszkolnych przy poniżej wymienio-
nych placówkach: 
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi 
2. Publiczne Przedszkole w Rudkach 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirocicach 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorku 
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance 
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Słupi 
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleniowie. 
 

§ 2.1. Obwody dla oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych pokrywają się z ob-
wodami ustalonymi dla tych szkół. 

 

2. Obwód dla oddziału przedszkolnego przy 
Publicznym Przedszkolu w Rudkach pokrywa się z 
obwodem ustalonym dla Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Rudkach. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy i dyrektorom wymienionych w § 1 
placówek oświatowych. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obo-
wiązującą od dnia 1 września 2004r. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: M. Partyka 
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