DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
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Kraków, dnia 29 marca 2010 r.
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Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XLII/377/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie
zasad i trybu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Raba Wyżna o charakterze obiektów i urządzeń sportowych
oraz powierzenia Wójtowi Gminy Raba Wyżna uprawnienia do określenia
wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych
obiektów i urządzeń.

5900

Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia
określonych w taryfie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

5900

Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie: zmiany
uchwały Nr XXX/199/2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 października
2009r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej
Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

5901

Rady Gminy Siepraw z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
o upoważnieniu kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu do załatwiania niektórych spraw z zakresu administracji publicznej
oraz zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu

5901

Rady Gminy Siepraw z dnia 8 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.

5902

z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały własnej XXXV/228/05 Rady
Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2005 roku.

5903

Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie zmiany
w załączniku do uchwały Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia
18 października 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Zespołu Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach.

5904

Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie nadania
imienia Króla Kazimierza III Wielkiego Gimnazjum w Rudniku.

5904

Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach
prowadzonych przez Gminę Sułkowice.

5904

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia
Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce

5909

INFORMACJA:
729

–

Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie określenia danych
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonego na obszarze Gminy Krynicy-Zdroju
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Województwa Małopolskiego Nr 111

– 5900 –

Poz. 719,720

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO:
730

–

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 15 marca 2010 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Łabowa
i Rady Gminy Łabowa przed upływem kadencji.
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UCHWAŁA NR XLIV/393/2010
RADY GMINY RABA WYŻNA
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/377/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zasad
i trybu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Raba Wyżna o charakterze
obiektów i urządzeń sportowych oraz powierzenia Wójtowi Gminy Raba Wyżna uprawnienia do określenia
wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2
pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)
Rada Gminy Raba Wyżna uchwala co następuje:
§ 1. Z podstawy prawnej Uchwały Nr XLII/377/2009
Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 grudnia 2009r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Raba
Wyżna o charakterze obiektów i urządzeń sportowych
oraz powierzenia Wójtowi Gminy Raba Wyżna uprawnienia do określenia wysokości cen i opłat albo sposobu
ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów
i urządzeń, wykreśla się art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej
(Dz.U. z 1997r., Nr 9, poz. 43 z późn.zm.).
§ 2. 2. W Uchwale Nr XLII/377/2009 Rady Gminy
Raba Wyżna z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zasad
i trybu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń
użyteczności
publicznej
Gminy
Raba
Wyżna
o charakterze obiektów i urządzeń sportowych oraz
powierzenia Wójtowi Gminy Raba Wyżna uprawnienia
do określenia wysokości cen i opłat albo sposobu usta-

lania cen i opłat za korzystanie
i urządzeń, skreśla się § 2.

z tych

obiektów

§ 3.
Pozostałe
postanowienia
Uchwały
Nr XLII/377/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia
22 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania
z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Gminy Raba Wyżna o charakterze obiektów i urządzeń
sportowych oraz powierzenia Wójtowi Gminy Raba
Wyżna uprawnienia do określenia wysokości cen i opłat
albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych
obiektów i urządzeń, pozostają bez zmian.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Raba Wyżna.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym.
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna:
Marian Wojdyła
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UCHWAŁA NR XXXII / 208 / 2009
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 31 grudnia 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia określonych w taryfie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 24 ust.1 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz.U.
z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm. / - Rada Gminy Raciechowice uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się ceny i stawki opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone w taryfie przez Urząd Gminy Raciechowice, prowadzący działalność w zakresie zaopatrzenia
w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
w wysokości:

- za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę 2,75 zł./m3 + VAT
- za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych 3,70 zł./m3 + VAT
- za ścieki bytowe dowożone do punktu zlewnego 6,40 zł./m3 + VAT
§ 2. Taryfa zawierająca zestawienie cen i stawek
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Raciechowice w terminie do 7 dni od dnia podjęcia
nin. uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 111
§ 3. Taryfy obowiązują przez
01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

– 5901 –
1 rok

od

Poz. 720,721,722

dnia

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Raciechowice.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Raciechowice
uchwała Nr XXII / 135 / 2008 Rady Gminy Raciechowice
z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie ustalania opłat
za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę
oraz za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń
kanalizacyjnych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice:
Józef Zając
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UCHWAŁA NR XXXII / 212 / 2009
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/199/2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 października 2009r. w sprawie
ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
§ 1. W uchwale Nr XXX / 199 / 2009 Rady Gminy
Raciechowice z dnia 29 października 2009 roku
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub
Gminę, § 4 tejże uchwały otrzymuje następujące
brzmienie:
„ Uchwała wchodzi w życie 14 dni od opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
z mocą obowiązującą od dnia 29 października 2009r.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Raciechowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 29 października 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice:
Józef Zając

721

722
722

UCHWAŁA NR XL/260/10
RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 8 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały o upoważnieniu kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu do
załatwiania niektórych spraw z zakresu administracji publicznej oraz zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sieprawiu
Działając na podstawie art. 39 ust 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)1
Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje;
§ 1. W § 1 Uchwały Nr XXVII/180/08 Rady Gminy
Siepraw z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu do załatwiania niektórych spraw
z zakresu administracji publicznej oraz zmiany Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu
(Dz Urz.W.Małop.Nr.143poz. 996) pkt 1 otrzymuje
brzmienie: „należących do organu właściwego dłużnika
i organu właściwego wierzyciela określonych w ustawie
1

Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271
i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568,
oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128
i Nr 181 poz. 1337,z 2007 r. Nr 17 poz. 128, Nr 48 poz. 327,
Nr 138 p. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111
Nr. 223 poz.1458 z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241.

z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz.7 zm. Dz U.
Nr 6 poz.33,97 poz.800, Nr,98 poz.817) z wyłączeniem
spraw, o których mowa w art.4 ust.3 i art. 12 ust..2 tej
ustawy.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Tadeusz Żaba

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 111
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UCHWAŁA NR XL/265/10
RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 8 marca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
i wynajmowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" i art. 40
ust. 2 pkt 3 art. 18 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 1
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXI/141/08Rady
Gminy Siepraw z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie
zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz Urz
W.Mał. Nr 524 poz. 3409) dokonuje się następujących
zmian;
1) § 4. otrzymuje brzmienie; Bez zgody Rady Gminy,
Wójt może nieruchomość gminną zamienić za nieruchomości osób fizycznych lub prawnych w przypadku;
a) gdy wartość nieruchomości gminnej netto, wg wyceny biegłego, nie przekracza 40.000 zł i gdy dopłata Gminy do ceny nieruchomości osoby fizycznej
lub prawnej nie przekracza kwoty 10.000 zł, zgodnie
z art. 15. ustawy o gospodarce nieruchomościami,
b) regulacji stanu prawnego dróg wewnętrznych
i dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych
po dniu 31 grudnia 1998 r.
2) skreśla się § 9.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Tadeusz Żaba

1

Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271
i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568,
oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128
i Nr, 181 poz. 1337,z 2007 r. Nr 17 poz. 128, Nr 48 poz. 327,
Nr 138 p. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111
Nr. 223 poz.1458 z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241.
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UCHWAŁA NR XLI/400/10
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały własnej XXXV/228/05 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2005 roku.
Na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt. 2 i 3, ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( tekst jedn.
Dz. U z 2006r., Nr 97, poz. 674 , Nr 170 poz. 1218, Nr 220
poz. 1600, z 2007r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 158
poz. 1103, Nr 102 poz. 689 Nr 176 poz. 1238, Nr 191
poz. 1369, Nr 247 poz. 1821, z 2008r. Nr 145 poz. 917,
Nr 22 poz. 1505, z 2009r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458,
Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt.
15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. 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, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, z 2005 Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337,
z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241) Rada Miejska
w Skawinie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXV/228/05 Rady Miejskiej
z dnia 25 maja 2005.r. w sprawie udzielania i rozmiaru
zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze, określenia tygodniowego wymiaru godzin
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców
zawodowych, bibliotekarzy biblioteki pedagogicznej
oraz dla nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych

w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina wprowadza się
następujące zmiany:
1) w tytule uchwały po słowach: „ logopedów” dodaje
się : „reedukatorów, nauczycieli wspomagających”
2) „Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/228/05 Rady
Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2005 r.” otrzymuje brzmienie jak w „Załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały”
3) w „ Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXV/228/05 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2005r.”:
w pkt. 2 skreśla się: „24 godz. tygodniowo”
a wprowadza się: „22 godz. tygodniowo”, w pkt. 3
skreśla się: „ 35 godz. tygodniowo” a wprowadza się:
„ 24 godz. tygodniowo” , po punkcie 4 dodaje się ; „
pkt. 5 i 6 o brzmieniu: „ 5) Reedukator 22 godz. tygodniowo” „ 6) Nauczyciel wspomagający w szkołach
20 godz. tygodniowo w przedszkolach 22 godz. tygodniowo”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14. dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą od 1 września 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marcin Kuflowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/400/10
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 24 lutego 2010 r.
Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć prowadzonych bezpośrednio
z uczniami-wychowankami przez kadrę kierowniczą
1) Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin
dziennie liczącego: - 2 – 3 oddziały* 8 godz. - 4 –
5 oddziałów* 6 godz. - 6 i więcej oddziałów* 3 godz.
w przedszkolach, w których przewidziane jest stanowisko wicedyrektora: - wicedyrektor 10 godz. *Oddział
oznacza grupę przedszkolna funkcjonującą powyżej
5 godzin dziennie
2) Dyrektor szkoły podstawowej, zespołu placówek liczących: - do 6 oddziałów 6 godz. - 7 – 15 oddziałów
4 godz. w szkołach, zespołach placówek , w których
przewidziane jest stanowisko wicedyrektora: wicedyrektor 6 godz. - powyżej 15 oddziałów 1 - 2 godz. wicedyrektor: 4 godz.
3) Dyrektor gimnazjum, zespołu szkół : 1 - 2 godz. - wicedyrektor 4 godz.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marcin Kuflowski

724
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UCHWAŁA NR XLII/336/2010
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie zmiany w załączniku do uchwały Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 października
2007 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Zespołu Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach.
Na podstawie art. 7 ust.1, pkt.8, art.9, ust.1, art.18
ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust.9 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 12 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ) –
Rada Miejska w Sułkowicach u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku do uchwały Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia
18 października 2007 - Statut Zespołu Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach:

1) § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: "Siedzibą ZEO
jest budynek położony przy ul. 11 Listopada 9, 32-440
Sułkowice";
2) w § ust. 3 dodaje się punkt 15 w brzmieniu: Zespół
Placówek Oświatowych - Gimnazjum w Rudniku".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Sułkowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 8 lutego
2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach:
mgr Jan Socha
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UCHWAŁA NR XLIII/338/2010
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie nadania imienia Króla Kazimierza III Wielkiego Gimnazjum w Rudniku.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 58 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 zał. Nr 2 do Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624
z późn. zm.), na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego - Rada Miejska
w Sułkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się imię Króla Kazimierza III Wielkiego
Gimnazjum w Rudniku.
§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Gminy
Sułkowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach:
mgr Jan Socha
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UCHWAŁA NR XLIII/339/2010
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 30
ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków

do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181
z późn. zm.) Rada Miejska w Sułkowicach uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin określający niektóre
zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Sułkowice.
§ 3.
Traci
moc
uchwała
Rady
Miejskiej
w Sułkowicach Nr XXXI/241/09 z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie Regulaminu wynagradzania określającego
niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach
prowadzonych przez Gminę Sułkowice.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1 maja 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach:
mgr Jan Socha

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/339/2010
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 11 marca 2010 r.
Regulamin wynagradzania nauczycieli
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Karcie – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami);
2) Rozporządzeniu – rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181
z późniejszymi zmianami).
3) szkole – rozumie się przez to przedszkole, szkołę lub
placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice;
4) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się
przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w szkole;

pracę w porze nocnej, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zasiłku na zagospodarowanie, odpraw należnych z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz z tytułu przejścia na emeryturę lub
rentę, wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
określa Karta, wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz przepisy odrębne.
2.Niniejszy Regulamin określa wysokość stawek
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania,
szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę
lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze.
3.Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
ustala się w zależności od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych na poziomie minimalnych stawek określonych w Rozporządzeniu.

5) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy rozumie się
przez to dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której
mowa w pkt 3;

Rozdział 2
Dodatek motywacyjny.

6) obowiązkowym wymiarze czasu pracy – rozumie się
przez to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
nauczycieli określony w art. 42 ust. 3 lub na podstawie
art. 42 ust. 7 Karty;

§ 3. Nauczycielowi w zależności od osiąganych wyników w pracy może być przyznany dodatek motywacyjny.

7) roku szkolnym – rozumie się przez to okres pracy
szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku
następnego;
8) klasie - rozumie się przez to także oddział lub grupę;
9) uczniu – rozumie się przez to także wychowanka;
10) związkach zawodowych – rozumie się przez to organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli i działające na
obszarze Gminy Sułkowice.
11) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Gminy
Sułkowice.
§ 2. 1.Wysokość, warunki i zasady wypłacania nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za
wysługę lat, dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy, dodatkowego wynagrodzenia za

§ 4. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego nauczycielowi są:
1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym;
2) osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze;
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, przynoszących
pozytywne
efekty
w procesie
kształcenia
i wychowania;
4) zaangażowanie w realizację czynności
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty;

i zajęć,

5)
szczególnie
efektywne
wypełnianie
zadań
i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem;
6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów
w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.
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§ 5. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się procentowo na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie
dłuższy niż jeden rok.
2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w ramach posiadanych środków ustala dyrektor,
a dla dyrektora - Burmistrz.
3. Indywidualnie przyznana kwota dodatku motywacyjnego dla nauczyciela lub dyrektora nie może być
niższa niż 1 % miesięcznie i nie może przekroczyć 20 %
jego wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatek motywacyjny wypłaca się miesięcznie
z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
5. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za dni
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy
wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie
chorobowe lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego, lub
świadczenie rehabilitacyjne oraz w okresie urlopu dla
poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie
tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od
tego dnia. W związku z tym ww. dodatek jest proporcjonalnie pomniejszany za czas niezdolności do pracy oraz
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny.
§ 6. 1. Środki finansowe przeznaczone na dodatek
motywacyjny dla nauczycieli, za wyjątkiem dyrektorów,
wynoszą co najmniej 3% ich wynagrodzeń zasadniczych.
2. Środki finansowe przeznaczone na dodatek motywacyjny dla dyrektorów wynoszą 20 % ich wynagrodzenia zasadniczego.
Rozdział 3
Dodatek funkcyjny.
§ 7. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości pobieranego wynagrodzenia zasadniczego:
1) dyrektorowi: od 30% do 70%;
2) wicedyrektorowi: od 20% do 50%.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom,
którym
powierzono
obowiązki
kierownicze
w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala
Burmistrz, a dla wicedyrektora lub innego nauczyciela
zajmującego inne stanowisko kierownicze – dyrektor.
4. Przy ustalaniu wysokości dodatku uwzględnia się:
wielkość szkoły, w tym: liczbę uczniów, liczbę oddziałów, liczbę nauczycieli, liczbę pracowników administracyjno-obsługowych; złożoność zadań wynikających
z zajmowanego stanowiska; wyniki pracy szkoły; warunki lokalowe; warunki środowiskowe i społeczne, w jakich
szkoła funkcjonuje.
5. Dodatek funkcyjny, dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, przyznaje się na czas okre-
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ślony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden
rok
§ 8. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy, przysługuje miesięczny dodatek
w wysokości 150 złotych.
§ 9. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję
opiekuna stażu, przysługuje miesięczny dodatek
w wysokości 50 złotych za każdego nauczyciela powierzonego opiece.
§ 10. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego
dnia.
3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po
trzech miesiącach nieobecności dyrektora z przyczyn
innych niż urlop wypoczynkowy.
4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek
choroby bądź konieczności osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek
z ubezpieczenia społecznego, lub świadczenie rehabilitacyjne oraz w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał
pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji
z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
5. Dodatek funkcyjny jest proporcjonalnie pomniejszany
za czas niezdolności do pracy oraz sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny.
6. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 4
Dodatek za warunki pracy
§ 11. Nauczycielowi pracującemu w trudnych lub
uciążliwych warunkach pracy przysługuje z tego tytułu
dodatek.
§ 12. Ustala się dodatek za pracę w warunkach
trudnych w wysokości 10 % stawki godzinowej za każdą
przepracowaną w tych warunkach godzinę dydaktyczną.
§ 13. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje nauczycielowi za prowadzenie:
1) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;
2) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi
i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim.
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§ 14. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się
prowadzenie, wymienionych w § 8 Rozporządzenia,
zajęć z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia
z powodu
stanów
chorobowych,
wymienionych
w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów
oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku
życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność
sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz
z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których
wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn,
o których mowa w § 32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca
2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).
§ 15. 1. Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych
przysługuje dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia
zasadniczego otrzymywanego przez nauczyciela.
2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy w danym miesiącu przepracowali co
najmniej 40 godzin w takich warunkach. Dodatek nie
ulega podwyższeniu, chociażby nauczyciel przepracował
w warunkach uciążliwych więcej niż 40 godzin
w miesiącu.
3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się
w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek ten
wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych tylko część obowiązkowego wymiaru zajęć, lub jeżeli jest zatrudniony
w niepełnym wymiarze zajęć.
4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się miesięcznie
z dołu, za godziny faktycznie przepracowane w tych
warunkach, z zastrzeżeniem ust. 2.
5. Dodatek za warunki pracy przyznaje nauczycielom
dyrektor, a dyrektorom - Burmistrz.
6. Dodatek za warunki pracy nie przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy
wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie
chorobowe lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego, lub
świadczenie rehabilitacyjne oraz w okresie urlopu dla
poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie
tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od
tego dnia.
7. Dodatek ten jest proporcjonalnie pomniejszany za
czas niezdolności do pracy oraz sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny.
Rozdział 5
Dodatek za wysługę lat.
§ 16. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające
do dodatku określa § 7 Rozporządzenia.
3. Dodatek przysługuje:
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1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku,
jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub
wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
4. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania
zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek ten przysługuje również za dni
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy
wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie
chorobowe lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego, lub
świadczenie rehabilitacyjne.
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw.
§ 17. 1. Wynagrodzenie za godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa ustala się,
z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych
oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w tych warunkach) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowo obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych
lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza
się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych
oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach
trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela,
o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć
przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu
przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku
szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku
tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy.
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela
lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach,
w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą się
w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin
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ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub
ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty , pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo
wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za
które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie
może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
Rozdział 7
Nagrody.
§ 18. W budżecie Gminy Sułkowice tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno – wychowawcze w wysokości 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń,
z tym że:
1) 70 % środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora;
2) 30 % środków funduszu przeznacza się na nagrody
Burmistrza.
§ 19. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
mogą być przyznane, między innymi, z okazji:
1) Dnia Edukacji Narodowej;
2) ważnych wydarzeń w życiu szkoły (np. jubileusz, nadanie imienia);
3) zakończenia roku szkolnego.
§ 20. 1. Przy przyznawaniu nauczycielowi nagród ze
specjalnego funduszu nagród bierze się pod uwagę:
1) osiąganie wyróżniających wyników w pracy nauczycielskiej;
2) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem
uczniów
do
udziału
w wojewódzkich olimpiadach przedmiotowych, konkursach, przeglądach, festiwalach i zawodach;
3) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzanych w sprawdzianach i egzaminach uczniów przeprowadzanych przez okręgową komisję egzaminacyjną;
4) zaangażowanie w rozwiązywanie problemów uczniów
wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły;
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1) kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego
w szkole;
2) stawianie właściwych wymagań nauczycielom
i uczniom oraz pracownikom administracji i obsługi;
3) dbałość o wysoką jakość nauczania;
4) odpowiednią organizację pracy szkoły;
5) wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym;
6) prawidłową współpracę ze wszystkimi organami
szkoły;
7) racjonalne wydatkowanie środków budżetowych;
8) w miarę możliwości pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
9) skuteczne promowanie placówki.
§ 22. Nagroda uzależniona jest od spełnienia wyżej
wymienionych kryteriów i wynosi:
1) do 120% płacy zasadniczej nauczyciela dyplomowanego z wykształceniem wyższym magisterskim –
w przypadku nagród Burmistrza;
2) do 70% płacy zasadniczej nauczyciela mianowanego
z wykształceniem wyższym magisterskim w przypadku
nagród dyrektora.
§ 23. Osoba nagrodzona otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jej aktach osobowych.
§ 24. Burmistrz przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora.
§ 25. Wniosek o nagrodę Burmistrza powinien zawierać:
1) dane osobowe kandydata do nagrody;
2) informację o ocenie pracy pedagogicznej;
3) wyszczególnienie dotychczasowych nagród, odznaczeń, wyróżnień;
4) uzasadnienie opiniujące osiągnięcia;
5) pozytywną opinię rady pedagogicznej;
6) podpis wnioskodawcy.
2. Wniosek o nagrodę Burmistrza należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do 2 lipca każdego roku
kalendarzowego.

5) aktywny udział w doskonaleniu;
6) podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania
(opracowanie autorskich programów i publikacji);
7) posiadanie udokumentowanych osiągnięć w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce;
8) przygotowywanie i wzorowe organizowanie uroczystości środowiskowych.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być
przyznane nauczycielowi zatrudnionemu co najmniej
w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć, po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.
§ 21. Przy przyznawaniu dyrektorom nagród ze
specjalnego funduszu nagród, oprócz kryteriów wymienionych w § 20 ust. 1, bierze się pod uwagę:

Rozdział 8
Dodatek mieszkaniowy.
§ 26. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu
w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego
wymiaru zajęć w szkołach na terenach wiejskich, prowadzonych przez Gminę Sułkowice, przysługuje dodatek mieszkaniowy ( w podstawowym miejscu pracy).
§ 27. Nauczycielowi, o którym mowa w § 26 Regulaminu, przysługuje dodatek w wysokości uzależnionej
od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc
w wysokości:
1) 10 złotych dla jednej osoby;
2) 20 złotych dla dwóch osób;
3) 30 złotych dla trzech osób;
4) 40 złotych dla czterech i więcej osób.
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§ 28. Do osób, o których mowa w § 27 Regulaminu,
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących członków rodziny:
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów, lub który jest nauczycielem;
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym
utrzymaniu nauczyciela;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia,
lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 21 roku życia;
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci, będące studentami, do czasu
ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 26 roku życia.
§ 29. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem, stale wspólnie zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w § 27 Regulaminu. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
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4) przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na
który umowa została zawarta.
§ 35. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z dołu.
§ 36. Dodatek wiejski.
Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu
w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego
wymiaru zajęć w szkołach na terenach wiejskich, prowadzonych przez Gminę Sułkowice, przysługuje nauczycielski dodatek wiejski w wysokości 10% jego wynagrodzenia zasadniczego.
§ 37. Prawo do dodatku określa szczegółowo art. 54
ust. 5 Karty.
§ 38. W przypadku zbiegu prawa do dodatków
mieszkaniowego i wiejskiego nauczycielowi spełniającemu wymagane warunki przysługują oba te dodatki.

§ 30. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego
lokalu mieszkalnego.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe.

§ 31. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela
lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

§ 39. 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja
2010 r.

§ 32. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor,
a dyrektorowi - Burmistrz.
§ 33. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.
§ 34. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a także w okresie:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2. Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane
w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
3. Regulamin ustalono w uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, działającymi na
terenie Gminy Sułkowice – NSZZ „Solidarność” oraz
ZNP.
4. Obowiązek zapoznania nauczycieli z niniejszym Regulaminem spoczywa na dyrektorze. Nauczyciel potwierdza podpisem fakt zapoznania się z Regulaminem.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach:
mgr Jan Socha

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) korzystania z urlopu wychowawczego;
727
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UCHWAŁA NR XXXVII//563/2010
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 11 lutego 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity
Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.39 ust.2 i 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.
o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity Dz.U.
z 2007r. Nr 14, poz.89 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Wieliczce uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce

uchwalony przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 10 z dnia
9 grudnia 2009r., stanowiący Załącznik do Uchwały.
§ 2. Traci moc:
-- Uchwała Nr XIII / 494 /2002 Rady Miejskiej
w Wieliczce
z dnia
9 października
2002r
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego
Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
w Wieliczce ,
-- Uchwała Nr XII /138 /2007 Rady Miejskiej
w Wieliczce z dnia 25 października 2007r
w sprawie zmiany Uchwały, Nr XIII / 494/ 2002
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Rady Miejskiej w Wieliczce z 9 października
2002r, w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa
Otwartego w Wieliczce

Poz. 728

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wieliczka.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Zarębski
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII//563/2010
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 11 lutego 2010 r.

Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Otwartego w Wieliczce
DZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce zwany dalej Zakładem lub w skrócie
SPZLO, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej
§ 2. Zakład został utworzony przez Gminę Wieliczka.
§ 3. 1. Siedzibą Zakładu jest miasto Wieliczka.
2. Obszar działania Zakładu obejmuje Gminę Wieliczka.
§ 4. 1. Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000032640
2. Organem założycielskim Zakładu jest Gmina Wieliczka
§ 5. Zakład działa w szczególności na podstawie 1. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie
2. ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009r Nr 152, poz. 1223, ze zm.),
3. ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(t.j. Dz. U. z 2008r Nr 164, poz. 1027)
5. Uchwały Nr II/11/98 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 6 listopada 1998r w sprawie: wyrażenia zgody
na przekształcenie Zakładu Opieki Zdrowotnej- Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce w samodzielny publiczny
zakład opieki zdrowotnej
6. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 ze zm.)
7. niniejszego Statutu
8. innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia
DZIAŁ II
Cele i zadania
§ 6. 1. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia
2. Do zadań Zakładu należą działania służące zachowaniu ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz
inne zadania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania.
3. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie
a)
b)

Podstawowej opieki zdrowotnej
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie Neurologii, Otolaryngologii, Okulistyki, Dermatologii ,
Kardiologii, Reumatologii, Urologii, Diabetologii, Zdrowia Psychicznego, Pulmonologii, Chirurgii, Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, Rehabilitacji, Ginekologii, Medycyny sportowej, Psychologii, Leczenia uzależnień, Stomatologii, Medycyny Pracy, Diagnostyki Laboratoryjnej, Diagnostyki Rentgenowskiej, Diagnostyki USG
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DZIAŁ III
Organy zakładu
§ 7. 1. Samodzielnym Publicznym Zespołem Lecznictwa Otwartego w Wieliczce kieruje i reprezentuje go
na zewnątrz kierownik, którym jest Dyrektor SPZLO w Wieliczce
2. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
3. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej
w Wieliczce, oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.
4. Rada Społeczna powoływana jest przez Rade Miejską w Wieliczce. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery
lata
5. W skład Rady Społecznej wchodzi 7 osób, w tym Przewodniczący, którym jest Burmistrz Miasta i Gminy
Wieliczka, bądź osoba przez niego wyznaczona.
6. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych.
7. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa regulamin Rady Społecznej.
8. Zadania Rady Społecznej określa ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej(t.j.Dz. U.
z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)
§ 8. 1. Dyrektor Zakładu jest przełożonym wszystkich pracowników
2. Dyrektor Zakładu wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy d.s. ekonomicznych, koordynatora POZ,
koordynatora poradni dziecięcej, koordynatora AOS, koordynatora stomatologii, koordynatora rehabilitacji. koordynatora RTG i diagnostyki obrazowej, koordynatora diagnostyki laboratoryjnej, koordynatora pielęgniarek
i personelu średniego
3. Dyrektor Zakładu odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych
przepisach.
DZIAŁ VI
Struktura organizacyjna
§ 9. 1. W skład Zakładu wchodzą:
I Miejska Przychodnia Zdrowia, w której skład wchodzą:
1) Podstawowa Opieka Zdrowotna, którą zapewnia
a) Poradnia Ogólna z Gabinetem Zabiegowym
b) Poradnia Dziecięca z Gabinetem Zabiegowym i Punktem szczepień
2) Opieka Specjalistyczna, którą zapewnia
a) Poradnia Neurologiczna
b) Poradnia Otolaryngologiczna
c) Poradnia Okulistyczna
d) Poradnia Dermatologiczna
e) Poradnia Kardiologiczna
f) Poradnia Reumatologiczna
g) Poradnia Urologiczna
h) Poradnia Diabetologiczna
i) Poradnia Zdrowia Psychicznego
j) Poradnia Pulmonologiczna
k) Poradnia Chirurgiczna
l) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
m)
Poradnia Rehabilitacyjna
n) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
o) Poradnia medycyny sportowej
p) Poradnia psychologiczna
q) Poradnia leczenia uzależnień
3) Poradnia Stomatologiczna
4) Poradnia Medycyny Pracy
5) Pracownie:
a) Diagnostyki Laboratoryjnej
b) Diagnostyki Rentgenowskiej
c) Diagnostyki USG
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II Ośrodek Zdrowia w Chorągwicy w skład, którego wchodzi
1) Gabinet Internistyczny z Gabinetem Zabiegowym
2) Gabinet Dziecięcy z Gabinetem Zabiegowym i Punktem Szczepień
3) Gabinet Stomatologiczny
III Ośrodek Zdrowia w Węgrzcach Wielkich w skład, którego wchodzi
1) Gabinet Internistyczny z Gabinetem Zabiegowym
2) Gabinet Dziecięcy z Gabinetem Zabiegowym i Punktem Szczepień
3) Gabinet Stomatologiczny
2. Jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne tworzy, przekształca i likwiduje dyrektor Zakładu po
uzyskaniu opinii Rady Społecznej Zakładu i przyjęciu zmian statutu przez Radę Miejską w Wieliczce. Schemat struktury organizacyjnej stanowi załącznik nr 1 do Statutu.
3. Do zmiany organizacji wewnętrznej Zakładu konieczna jest zmiana statutu
4.
Szczegółowe zasady działania, organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
w zakładzie określa regulamin porządkowy Zakładu
5. Regulamin porządkowy Zakładu ustala Dyrektor Zakładu
DZIAŁ V
Gospodarka finansowa
§ 10. 1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest na zasadzie samofinansowania. Zakład pokrywa koszty swojej działalności i zobowiązania z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów
2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, który ustala Dyrektor Zakładu, zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o rachunkowości i innymi przepisami finansowymi oraz Ustawą o zakładach
opieki zdrowotnej
3. Plan finansowy, roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowego(bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkową opiniuje Rada Społeczna
4. Źródłem finansowania Zakładu są wpływy pochodzące z realizacji umów na wykonanie świadczeń zdrowotnych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych
5. Źródłem finansowania Zakładu mogą być także środki publiczne przekazywane na podstawie umów, których tryb i zasady zawierania i rozwiązywania regulują odrębne przepisy
6. Źródłem finansowania Zakładu mogą być środki pozyskiwane z działalności gospodarczej, najmu
,dzierżawy jak też spadki, zapisy, darowizny, dotacje
DZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 11. Nadzór nad działalnością Zakładu Sprawuje Rada Miejska w Wieliczce na zasadach określonych Ustawą
o zakładach opieki zdrowotnej oraz odrębnymi przepisami
§ 12. Statut Zakładu uchwala Rada Społeczna i przedkłada do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Wieliczce. Ten
sam tryb obowiązuje w przypadku wprowadzenia zmian do statutu
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Zarębski
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Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Zarębski
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INFORMACJA
BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU
z dnia 2 marca 2010 r.
w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego położonego na obszarze Gminy Krynicy-Zdroju
Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r.
Nr 31 poz. 266 z późn.zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Minsitra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie określenia danych dotyczących czynszów
najmu mieszkalnych nie należących do publicznego
zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy
lub jego części (Dz.U.Nr 250 poz. 1873) Stawki czynszu
przedstawiały się następująco:

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu za I półrocze 2009
Powierzchnia
lokalu
poniżej 40 m2

40 m2 do 60 m2

Powyżej 60 m2
do 80 m2
powyżej 80 m2

Standard
lokalu
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918
1919-1945
1946-1970
1971-2002
po 2002r.
zły*
dobry zły dobry zły dobry zły
dobry
zły
dobry
1)** 2)…
3,04
2,61

2,61

3,00

0,58

2,61

2,15

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu za II półrocze 2009
Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu

poniżej 40 m2

40 m2 do 60 m2

powyżej 60 m2
do 80 m2
powyżej 80 m2

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918
1919-1945
1946-1970
1971-2002
po 2002r.
zły*
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
1)**
2)
3,54
3,02

3,02

3,00

0,58

3,24

2,15

Burmistrz Krynicy-Zdroju:
Emil Bodziony
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POSTANOWIENIE NR 7/10
KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU
z dnia 15 marca 2010 r.
o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Łabowa i Rady Gminy Łabowa
przed upływem kadencji.
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000 r.
Nr 88, poz. 985, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2007 r. Nr 112,
poz. 766), po rozpoznaniu wniosku dotyczącego przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Łabowa i Rady Gminy Łabowa przed
upływem kadencji złożonego przez Pana Jana Cabaka –
pełnomocnika Inicjatora Referendum
postanawiam
1) Uznać wniosek za spełniający wymogi ustawy
o referendum lokalnym.
2) Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Łabowa i Rady Gminy Łabowa
przed upływem kadencji.
3) Wyznaczyć termin przeprowadzenia referendum
na niedzielę 16 maja 2010r.

4) Ustalić odrębne wzory i treść kart do głosowania
w formacie A-5, drukowanych na papierze koloru białego w przypadku odwołania Rady Gminy Łabowa
i koloru różowego w przypadku odwołania Wójta
Gminy Łabowa, stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2
do postanowienia.
5) Określić kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum, stanowiący załącznik Nr 3
do postanowienia.
6) Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podlega ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łabowa.
KOMISARZ WYBORCZY W NOWYM SĄCZU:
Tadeusz Piesowicz
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do Postanowienia nr 7/10
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu
z dnia 15 marca 2010 r.

KOMISARZ WYBORCZY W NOWYM SĄCZU:
Tadeusz Piesowicz
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Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu
z dnia 15 marca 2010 r.

KOMISARZ WYBORCZY W NOWYM SĄCZU:
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KOMISARZ WYBORCZY W NOWYM SĄCZU:
Tadeusz Piesowicz
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: Zakład Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-16-96
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w Zakładzie Poligraficznym "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 tel. (012) 392-16-96
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