DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 145

Kraków, dnia 13 kwietnia 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁA RADY POWIATU:
877

–

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie nadania
statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zbyszycach.

7664

UCHWAŁY RAD GMIN:
878

879

880
881

882

883

884

885
886

887

888

–

–

–
–

–

–

–

–
–

–

–

Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa - działka Nr 791 w Bobowej*

7666

Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Gorlice.

7670

Rady Gminy Grybów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminy Grybów

7678

Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
w sołectwie Nowa Wieś z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego*

7678

Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
w sołectwie Maciejowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego*

7684

Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie
Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego*

7689

Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie
Czaczów z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego*

7694

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie Honorowego Obywatelstwa Gminy Łososina Dolna .

7699

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 19 lutego 2010 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego od którego uzależnione jest
nieodpłatne przyznanie pomocy osobom lub rodzinom w formie dożywiania

7708

Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie :szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
i trybu ich pobierania.

7708

Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie :uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź
- we wsi Konina ,Niedźwiedź i Podobin*

7709

* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych
przez Wojewodę Małopolskiego

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 145
889

890
891

892

–

–
–

–

– 7664 –

Poz. 877

Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: przepisów
porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Nowy Sącz.

7714

Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: dodatkowych
oznaczeń taksówek osobowych.

7717

Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: zmiany nazw
ulic na terenie miasta Nowego Sącza oraz ustalenia nazw ulic i placów na
terenie miasta Nowego Sącza, które będą stosowane w systemie teleinformatycznym w formie zbioru PESEL.

7720

Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach z siedzibą w Biertowicach w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

7729

OGŁOSZENIE:
893

–

Starosty Gorlickiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dominikowice w jednostce
ewidencyjnej Gorlice

7731

877
877

UCHWAŁA NR 334/XXXIII/2009
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zbyszycach.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),
art. 19 pkt. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 115 poz. 728
z późn. zm.) art. 20 ust. 2, art. 238 ust. 3 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
nr 249, poz. 2104 z późn. zm. uchwala się, co następuje:

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 117/XI/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie uchwalenia statutu Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 1. Nadaje się Statut Domowi Pomocy Społecznej
w Zbyszycach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosądeckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego:
Stanisław Wanatowicz
Załącznik nr 1
do Uchwały nr 334/XXXIII/2009
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.

Statut Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach,
zwany dalej Domem, działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592
z późn. zm.)

2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 115, poz. 728 z późn.
zm.) .
3) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
4) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz.U. z 1994 r. nr 111, poz. 535 z późn.
zm,).
5) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458).
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6) Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 3 listopada 1995 r. w sprawie zasad organizowania i zakresu rehabilitacji leczniczej w domach pomocy społecznej (Dz.U. z 1995 r. nr 132, poz. 653).
7) Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych
świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy ( Dz.U.
z 1996 r. nr 5 poz.38).
8) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia
19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy
społecznej (Dz.U. z 2005r. nr 217, poz. 1837).
9) Postanowień niniejszego Statutu.
10) Innych przepisów prawnych nakładających na tego
typu instytucję obowiązek realizacji zadań w nich zawartych.
§ 2. 1. Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Nowosądeckiego, utworzoną i działającą
w formie jednostki budżetowej.
2. Siedziba Domu mieści się w Zbyszycach 33-318
Gródek n/Dunajcem Zbyszyce 12.
3. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji
nazwy ”Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach”
4. Dom jest instytucjonalną jednostka organizacyjną pomocy społecznej nie posiadającą osobowości
prawnej o zasięgu ponadgminnym, udzielającą świadczeń niepieniężnych, pobytu i usług w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.
5. Dom jest przeznaczony dla 122 osób przewlekle
psychicznie chorych.
6. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie
decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu,
którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania.
§ 3. 1. Celem Domu jest zapewnienie całodobowej
opieki, warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności oraz rozwoju osobowości i samodzielności – osobom ich wymagających z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.
2. Dom współpracuje z organizacjami społecznymi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi a także innymi podmiotami
w celu realizacji zadań pomocy społecznej.
§ 4. 1. Zadaniem Domu jest w szczególności świadczenie mieszkańcom usług bytowych, opiekuńczych,
wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających
z indywidualnych potrzeb mieszkańców, z uwzględnieniem wolności, godności i poczucia bezpieczeństwa
oraz stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności.
Rozdział 2
Zasady organizacji i funkcjonowania Domu
§ 5. 1. Domem zarządza i reprezentuje na zewnątrz
Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu
Nowosądeckiego.
2. Dyrektor Domu jest umocowany w ramach
zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i doko-

Poz. 877

nywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Domu, mających na celu realizację zadań statutowych Domu.
3. Dla realizacji zadań statutowych dyrektor jest
uprawniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
4. Podział na wewnętrzne komórki organizacyjne
i ich szczegółowy zakres działania określa dyrektor
w regulaminie organizacyjnym Domu.
§ 6. 1. Dyrektor Domu jest pracodawcą w rozumieniu przepisów z zakresu prawa pracy w stosunku do
osób w nim zatrudnionych.
2. Dyrektor Domu jest zwierzchnikiem służbowym
w stosunku do wszystkich pracowników i dokonuje
podziału zadań pomiędzy pracowników Domu.
3. Wymagania kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania pracowników Domu określają odrębne przepisy.
§ 7. 1. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.
2. Nadzór w zakresie standardu usług świadczonych przez Dom sprawuje Wojewoda Małopolski.
Rozdział 3
Prawa i obowiązki mieszkańców
§ 8. 1. 1.Mieszkaniec Domu ma prawo do:
a) godnego i troskliwego traktowania,
b) uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych prze Dom i możliwości korzystania z nich,
c) uzyskania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady współżycia Mieszkańców,
d) uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach
dotyczących Jego osoby,
e) pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb i w zapewnieniu ochrony prawnej,
f) otrzymywania korespondencji dotyczącej mieszkańców,
g) zgłaszania skarg i wniosków do Samorządu i Dyrektora Domu,
h) przebywania poza Domem przy uwzględnieniu zasad wynikających z odrębnych przepisów,
i) opieki duszpasterskiej, przy zachowaniu prawa do
wolności wyboru wyznania.
2. Obowiązkiem Mieszkańca Domu w szczególności jest:
a) poszanowanie godności osobistej współmieszkańców i pracowników,
b) przestrzeganie Regulaminu Domu oraz innych zarządzeń porządkowych obowiązujących w Domu,
c) dbanie w miarę możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek wokół siebie,
d) przyczynianie się do dobrej atmosfery w Domu,
oraz prawidłowego jego funkcjonowania,
e) dbałość o mienie Domu i mienie współmieszkańców,
f) ponoszenie opłat za pobyt w Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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§ 11. 1. Mienie Domu stanowi własność Powiatu
Nowosądeckiego przekazane domowi w trwały zarząd,
które służy realizacji przypisanych zadań statutowych.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§ 9. 1. Dom jest jednostką budżetową prowadzącą
gospodarkę finansową w oparciu o ustawę o finansach
publicznych.
2. Dom jest dysponentem środków budżetowych
III-go stopnia objętych budżetem Powiatu.
3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest
roczny plan finansowy.
4. Dom pokrywa swoje wydatki z budżetu powiatu
a odchody odprowadza na jego rachunek.
5. Dyrektor Domu zaciąga zobowiązania finansowe do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym.
6. Szczegółowy tryb opracowywania, realizacji
i rozliczania budżetu Domu określają odrębne przepisy.
§ 10. 1. Dom podlega wpisowi do prowadzonego
przez Wojewodę Małopolskiego rejestru domów pomocy społecznej.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 12. 1. Uchwałę o likwidacji Domu podejmuje Rada Powiatu Nowosądeckiego.
§ 13. 1. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa opracowany przez Dyrektora
Domu regulamin organizacyjny przyjęty przez Zarząd
Powiatu Nowosądeckiego.
§ 14. 1. Obok postanowień niniejszego statutu
wszystkich pracowników i Mieszkańców obowiązują
aktualne przepisy prawne, przepisy prawa miejscowego
oraz wewnętrzne przepisy prawa.
§ 15. 1. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być
dokonywane w trybie określonym do jego nadania.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego:
Stanisław Wanatowicz
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UCHWAŁA NR XLIV/282/2010
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa - działka
Nr 791 w Bobowej
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2
pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art. 20 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.
717 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust.
1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 121 poz. 1266
z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą Nr
XXXVI/236/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa,

mapie sytuacyjno – wysokościowej wykonanej na bazie mapy zasadniczej, zarejestrowanej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej,
w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 i będący integralną częścią niniejszej uchwały.
4) „Studium” – należy przez to rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa uchwalone Uchwałą
Nr XIV/101/99 Rady Gminy Bobowa z dnia 26 grudnia
1999 roku
5) „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć średni
poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu
budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu
od strony przystokowej i odstokowej.

Rada Miejska w Bobowej uchwala co następuje:

§ 2. 1. Stwierdza się zgodność planu o którym mowa w § 1 punkt 2, ze studium, o którym mowa w § 1
punkt 4.

Rozdział 1
USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o
1) Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Bobowa wprowadzony Uchwałą Nr IV/25/03
Rady Gminy Bobowa z dnia 27 stycznia 2003 roku.
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 roku Nr 53
poz. 742 z późniejszymi zmianami.)
2) „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących działkę
Nr 791 w Bobowej, uchwaloną niniejszą uchwałą.
3) „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek
planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony na

2. Uchwala się plan o którym mowa w § 1 punkt 2.
§ 3. 1. W obszarze objętym planem obowiązujące
studium o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania
2. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba określania zasad i warunków scaleń i podziałów
nieruchomości.
3. Tereny objęte planem nie są zagrożone powodzią i procesami erozyjno – osuwiskowymi oraz nie
występują na nich strefy ochrony sanitarnej od ujęć
wody
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4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają
stosowania przepisów odrębnych.

Rozdział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 4. Tereny objęte planem były przeznaczone
w planie dotychczasowym na cele nierolnicze i nieleśne,
stanowią grunty klasy Ł V i nie wymagają zgody o której
mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 121 poz. 1266 z późn. zmianami).

ochrony

§ 9. 1. Teren oznaczony symbolem KDP obejmujący
część działki Nr 791 w Bobowej o powierzchni 0,19 ha,
stanowiący grunty rolne klasy Ł V, przeznacza się na
tereny usług komunikacyjnych- parkingi dla realizacji
miejsc postojowych dla samochodów osobowych
i autobusów. Dopuszcza się realizację obiektów związanych z obsługą parkingów, w tym związanych z pobieraniem opłat, sanitariatami, sprzedażą pamiątek i podobnych. Utrzymuje się istniejące sieci infrastruktury
technicznej i dopuszcza się ich rozbudowę.

1) Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2) Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7.
3) Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania
terenu
określone
w ustaleniach szczegółowych

2. Teren oznaczony symbolem ZN obejmujący pozostałą część działki Nr 791 w Bobowej o powierzchni
0,06 ha, przeznacza się na tereny zieleni nieurządzonej,
stanowiącej obudowę biologiczną cieku wodnego
i zieleń izolacyjną wzdłuż granic działki z terenami zabudowy mieszkaniowej. W terenach tych obowiązuje zakaz
realizacji budynków. Dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej.

Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE
§ 5. Ustala się następujące
i kształtowania ładu przestrzennego:

zasady

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.
2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń
zanieczyszczenia
atmosfery,
określonych
w przepisach odrębnych
3) Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu na granicy terenu objętego planem, określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4) Obowiązuje ochrona przed zabudową stref ekologicznych cieków wodnych, wyodrębnionych na rysunku
planu jako tereny zieleni nieurządzonej.
5) Na obszarze objętym planem nie występują inne
formy ochrony przyrody.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1) Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów
harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do architektury tradycyjnej.
2) Na obszarze objętym planem nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568).
§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) Obowiązuje zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków
do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2) Obowiązuje podłączenie obiektów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z odprowadzeniem ścieków na
wysokosprawną zbiorczą oczyszczalnię.
3) Obowiązuje zachowanie stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi.
4) Obowiązuje utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących sieci.

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
KDP:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 30 - 450. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy nie
większa niż 6 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od
poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw
sztucznych,
kamieni
otoczaków
i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości nie
mniejszej niż 5 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi gminnej.
5) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.
4. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
KDP w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r
Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej.
3) Na odpływach wód opadowych z utwardzonych powierzchni parkingowych obowiązuje zainstalowanie
separatorów błota i ropopochodnych.
4) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego,
gazu lub energii elektrycznej.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
6) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci gazowej na
warunkach określonych przez zarządcę sieci
7) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.
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5. Dojazd do terenów KDP z drogi gminnej (dz. 811).
Rozdział 4
USTALENIA KOŃCOWE
§ 10. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem, utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 11. Ustala się wysokość opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów
usług komunikacyjnych KDP w wysokości 10%, terenów
zieleni nieurządzonej w wysokości 1%.

Poz. 878

2) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 3
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 12. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1: 1000, zaopatrzony stosowną
klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały

Przewodniczący Rady:
Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/282/2010
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 31 marca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/282/2010
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 31 marca 2010 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki Nr 791 w Bobowej
Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym brak
uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki Nr 791 w Bobowej, w okresie wyłożenia tego projektu do wglądu publicznego
i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717)
Przewodniczący Rady:
Stanisław Siedlarz
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIV/282/2010
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 31 marca 2010 r.
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717)

Rozstrzygnięcie dotyczące realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich
finansowania
Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym
brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki Nr
791 w Bobowej, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia

Przewodniczący Rady:
Stanisław Siedlarz
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UCHWAŁA NR NR 419/XLVI/2009
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Miejską Gorlice.
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jedn. tekst Dz. U. z 2006
r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), w związku z art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), w uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Miasta
uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje regulamin określający wysokość
stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokość i warunki wypłacania nagród i niektórych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto
Gorlice w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 312/XXXIII/2009 Rady
Miasta Gorlice z 29 stycznia 2009 roku w sprawie
uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gorlice.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku
do 31 grudnia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice:
Bogdan Musiał
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr Nr 419/XLVI/2009
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Regulamin określający wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
oraz wysokość i warunki wypłacania nagród
i niektórych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy nauczycieli w szkoł i placówkach
prowadzonych przez Miasto Gorlice
I

zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym .
§ 4. Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania:
1. dodatków motywacyjnych
2. dodatków za wysługę lat,
3. dodatków funkcyjnych,

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym
i niepełnym wymiarze godzin.
2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą
liczby osób zatrudnionych na pełny etat i etatów przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia osób
w niepełnym wymiarze zajęć.
§ 2. 1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla nauczycieli
określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz za pracę w dniu wolnym od pracy.
2. Nie przewiduje się środków na podwyższenie
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
określonych w rozporządzeniu ministra właściwego
do spraw edukacji i nauki.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
bliższego określenia o: 1. szkole - należy przez to
rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Gorlice,
2. dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki
o której mowa w ust. 1,
3. roku szkolnym - należy przez to rozumieć
okres pracy szkoły od 1 września danego roku do
31 sierpnia roku następnego,
4. klasie - należy przez to rozumieć także oddział
lub grupę,
5. uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,
6. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy określony
wymiar ,o którym mowa w § 1 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej,
7. zakładowej organizacji związkowej należy rozumieć oświatowe związki zawodowe: - NSZZ „ Solidarność" - Międzyszkolna Komisja Pracowników
Oświaty i Wychowania w Gorlicach, - ZNP Zarząd
Oddziału Miejskiego w Gorlicach,
8. nauczycielu dyplomowanym - należy przez to
rozumieć nauczyciela dyplomowanego z tytułem

4. dodatków za warunki pracy,
5. wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw,
6. wynagrodzeń za zajęcia dodatkowe,
7. nagród ze specjalnego funduszu nagród,
8. innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy
II

DODATEK MOTYWACYJNY

§ 5. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie co najmniej
czterech punktów z niżej wymienionych osiągnięć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych,
a w szczególności:
1) uzyskanie przez uczniów - z uwzględnieniem ich
możliwości i pracy nauczyciela - co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji,
efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.,
2) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie odpowiedzialności za własną edukację, planowanie własnej
przyszłości, pracę nad sobą oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych i społecznych,
4) kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i kultywowanie tradycji oraz przygotowywanie
i udział w uroczystościach z okazji rocznic i świąt
państwowych i regionalnych,
5) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom
i uzależnieniom,
6) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
7) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub
pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
8) systematyczne i efektywne przygotowywanie się
i wypełnianie przydzielonych obowiązków,
9) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
10) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
11) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych
urządzeń szkolnych,
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12) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
i pedagogicznej,
13) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń
służbowych,
14) przestrzeganie dyscypliny pracy,
15) zaangażowanie w realizację czynności i zadań
określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) osobisty udział oraz organizowanie zbiorowego
udziału uczniów w imprezach kulturalnych
i sportowych,
c) udział w pracach komisji przedmiotowych
i innych,
d) sprawowanie opieki nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
e) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form
aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
f) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
16) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły (placówki):
2. Dla nauczyciela - doradcy metodycznego
oprócz kryteriów, o których mowa w ust. 1, podstawą
ustalenia dodatku motywacyjnego jest również stopień realizacji zadań takich jak:
1) diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia
i dokształcania nauczycieli na terenie objętym doradztwem,
2) prowadzenie konsultacji indywidualnych i zespołowych ,
3) organizowanie konferencji przedmiotowo- metodycznych,
4) prowadzenie warsztatów metodycznych,
5) współdziałanie z organami i instytucjami oświatowymi (WOM, KO, MEN),
6) opracowywanie i upowszechnianie materiałów
metodycznych,
7) upowszechnianie innowacji metodycznych,
8) organizowanie wystaw środków dydaktycznych
i ich promowanie wśród nauczycieli,
9) prowadzenie wzorcowych gabinetów oraz przyczynianie się do ich wzbogacania,
10) podejmowanie działań na rzecz własnego rozwoju,
11) prowadzenie dokumentacji pracy wymaganej
przez dyrektora PCE,
12) wspomaganie nauczycieli w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego.
3. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące
kryteria:
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły (placówki):
a) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacania majątku szkolnego, ograniczania osobowych i rzeczowych kosztów funkcjonowania
szkół, eliminowania zbędnych i nieracjonalnych
wydatków,
b) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz
umiejętność ich właściwego wykorzystania na
cele szkoły,
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c) utrzymywanie powierzonego mienia w stanie
gwarantującym optymalne warunki do realizacji
zadań dydaktyczno- wychowawczych.
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość
realizacji zadań i zarządzeń,
b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c) polityka kadrowa z uwzględnieniem stwarzania
przyjaznej atmosfery pracy całego personelu
szkoły,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,
f) podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły.
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły (placówki):
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe,
artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,
b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzanie
programów
autorskich,
innowacji
i eksperymentów pedagogicznych oraz innych
rozwiązań metodycznych,
c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez
rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań
profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom
społecznym oraz stwarzanie atmosfery wzajemnej życzliwości,
d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi
samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
e) obecność szkoły w środowisku lokalnym poprzez
udział uczniów i nauczycieli w: - obchodach świąt
państwowych regionalnych, - imprezach kulturalnych i sportowych,
f) konstruktywna współpraca z organami szkoły.
4. Zaangażowanie w rozwiązywanie problemów
uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły.
5. Dbałość o utrzymanie porządku i ładu
w obiektach oraz na terenie należącym do szkoły.
§ 6. Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem
na dodatek motywacyjny dla: - nauczycieli w wysokości 4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego miesięcznie na 1 etat, - dyrektorów
szkół w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela dyplomowanego miesięcznie.
§ 7. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela
przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż
6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok.
2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w ramach posiadanych środków ustala dyrektor szkoły , a dla dyrektora szkoły - Burmistrz Miasta Gorlice w ramach środków o których mowa w § 6,
w oparciu o wymogi, o których mowa w § 5 ust. 3,
pkt. 1,2,3 Regulaminu.
3. Indywidualnie przyznana kwota dodatku motywacyjnego dla nauczyciela nie może być niższa niż
2 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego miesięcznie na 1 etat i nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
dyplomowanego.
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4. Indywidualnie przyznana kwota dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
dyplomowanego.
§ 8. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu co najmniej sześciu
miesięcy w danej szkole.
§ 9. 1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
w której nauczyciel uzupełnia etat.
2. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie
art. 18 lub 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został
przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły
poprzednio zatrudniającej.
§ 10. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
III

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 11. 1. Wysokość oraz warunki nabywania przez
nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określa
art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela ( Dz. U..z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 ze zm. ) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej
stawki tego 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.
3. Dodatek przysługuje nauczycielowi za dni, za
które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawo-
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wania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem
rodziny, za które otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości, także w okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia
IV

DODATEK FUNKCYJNY

§ 12. 1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół
(placówek) przyznaje - Burmistrz Miasta Gorlice, a dla
nauczycieli dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor
szkoły (placówki).
2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje się za:
1) warunki organizacyjne - uwzględniając min.:
a) zmianowość,
b) liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła,
c) strukturę organizacyjną szkoły.
2) efektywność funkcjonowania szkoły - uwzględniając min.:
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz racjonalne i efektywne gospodarowanie przydzielonymi środkami finansowymi,
b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,
c) umiejętne pozyskiwanie środków w ramach działalności gospodarczej szkoły,
d) prowadzenie dokumentacji szkolnej ( arkusze
ocen,protokoły egzaminów, dzienniki lekcyjne)
i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przestrzeganie przepisów bhp na terenie
szkoły.
e) przestrzeganie przepisów BHP
§ 13. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły (placówki), albo inne stanowisko kierownicze ustanowione w statucie szkoły
(placówki) przysługuje dodatek funkcyjny obliczany %
na podstawie jego osobistego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości określonej w poniżej podanej
tabeli:

Tabela dodatków funkcyjnych
Lp.

Typy szkół ( placówek), stanowiska kierownicze

1.

Przedszkola
dyrektor
kierownik
Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów: dyrektor szkoły
liczącej:
- od 10 do 24 oddziałów,
-- 25 i więcej oddziałów

2.

Wysokość % zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela
od
do
15%
10%

40%
30%

25%
35%

50%
60%

2. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora nie może
przekroczyć 80% dodatku funkcyjnego dyrektora.

ków dyrektora szkoły (placówki) lub powierzono te
obowiązki w zastępstwie.

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiąz-

4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły (placówki) przysługuje wicedyrektorowi
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następu-
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jącego po trzech miesiącach zastępstwa z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
§ 14. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu
sprawowania funkcji:
1. opiekuna stażu, w wysokości 3 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego miesięcznie za każdego nauczyciela powierzonego opiece,
2. wychowawcy oddziałów w szkołach podstawowych i oddziałów w gimnazjach oraz wychowawcy grup
w przedszkolach w wysokości 5,5 % wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela dyplomowanego miesięcznie,
3. doradcy metodycznego w wysokości od 10 %
do 20% wynagrodzenia z zasadniczego nauczyciela
dyplomowanego miesięcznie.
§ 15. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w § 13 ust. 1 i 2 oraz w § 14 ust. 1 powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego
dnia
2. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w §13 ust. 1-3 nie wyłącza prawa do dodatku,
o którym mowa w § 14 ust. 1.
3. Dodatek funkcyjny przyznawany jest na okres
nie dłuższy niż 12 miesięcy.
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
V

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 16. 1. Nauczycielom poszczególnych stopni
awansu zawodowego przysługuje dodatek za warunki
pracy z tytułu pracy w warunkach trudnych i uciążliwych
dla zdrowia określonych w § 8 i § 9 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu / Dz. U. Nr 22 poz.
181 z 2005 roku/ .
2. Dodatek za pracę w warunkach trudnych lub
uciążliwych przysługuje nauczycielowi w wysokości 15
% stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia
zasadniczego.
3. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki wypłaca
się za godziny faktycznie zrealizowane w warunkach
trudnych lub uciążliwych.
4. W razie zbiegu prawa do dodatku za trudne warunki pracy i dodatku za uciążliwe warunki pracy wypłaca się jeden dodatek.
5. Dodatki za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu na podstawie ewidencji faktycznie zrealizowanych zajęć w warunkach trudnych i uciążliwych.
6. Nauczyciele, którym powierzono stanowiska
kierownicze oraz nauczyciele wykonujący zadania doradców metodycznych, zatrudnieni w szkołach, w których przysługuje dodatek za trudne warunki pracy, realizujący obowiązujący ich wymiar godzin zajęć w takich
warunkach, otrzymują ten dodatek w takiej części,
w jakiej realizowany przez nich wymiar godzin zajęć
pozostaje w proporcji do obowiązującego w tej szkole
(placówce) wymiaru godzin zajęć.
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VI WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH
ZASTĘPSTW

§ 17. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się
- z zastrzeżeniem ust. 2 - dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach
ponadwymiarowych oraz doraźne zastępstwo odbywa
się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych
dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego 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 Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego
zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy , jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych,
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin 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 1/2 godziny pomija się, a co najmniej
1/2 godziny liczy się za pełną godzinę.
§ 18. 1. 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 w środku
tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy
wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na
podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, 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.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
VII WYNAGRODZENIE ZA ZAJĘCIA DODATKOWE
§ 19. 1. Nauczycielowi, za działalność w ramach
obowiązków wynikających z funkcjonowania służb BHP
w szkole (placówce) i szkoleń w zakresie BHP przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości od 5%-10%
wynagrodzenia zasadniczego w zależności od liczby
pracowników objętych nadzorem bhp .
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje
również nauczycielowi wykonującemu obowiązki społecznego inspektora pracy.
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VIII NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD
§ 20. 1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze
specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.
2. W budżecie Gminy Miejskiej Gorlice tworzy się
specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości 1%
planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłaty nagród Burmistrza
Miasta Gorlice i dyrektorów szkół, z czego:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektorów,
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody
Burmistrza Miasta Gorlice.
§ 21. 1. Prawo wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Gorlice przysługuje:
a) dyrektorom szkół - dla nauczycieli zatrudnionych
w kierowanych przez nich szkołach,
b) kierownikowi Wydziału Oświaty Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego dla dyrektorów szkół,
c) zakładowym organizacjom związkowym.
2. Wniosek o nagrodę opiniują: Rada Pedagogiczna, i podpisuje Dyrektor Szkoły , a dla Dyrektora Szkoły Kierownik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Urzędu
Miejskiego - dotyczy pkt. 1 lit. a.
3. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać następujące dane kandydata do nagrody:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) informację o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego,
d) staż pracy pedagogicznej,
e) nazwę szkoły,
f) zajmowane stanowisko,
g) otrzymane dotychczas nagrody,
h) ocenę pracy pedagogicznej ,
i) uzasadnienie, w którym należy zamieścić informacje o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostatnich latach, po otrzymaniu ostatniej nagrody,
j) opinię rady pedagogicznej wyrażoną w głosowaniu
tajnym w przypadku wniosku zgłoszonego przez
dyrektora szkoły,
k) opinia związków zawodowych w przypadku gdy
wniosek dotyczy członka związku ,
l) podpis wnioskodawcy.
4. Wnioski o nagrodę Burmistrza Miasta Gorlice
opiniuje komisja do spraw nagród powołana przez
Burmistrza Miasta, w skład której wchodzą:
a) Kierownik lub Zastępca Kierownika Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
w Gorlicach - jako przewodniczący,
b) przedstawiciel Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Gorlice - jako członek,
c) jeden przedstawiciel Wydziału Oświaty, Kultury
i Sportu Urzędu Miejskiego w Gorlicach - członek,
d) po jednym przedstawicielu oświatowych związków
zawodowych- członkowie.
5. Wniosek o nagrodę Burmistrza Miasta Gorlice
należy złożyć do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Gorlicach do 25 września br.
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6. Brak wyżej wymienionych danych lub przekroczenie terminu składania wniosków powoduje odrzucenie wniosku ze względów formalnych.
7. Wzór wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu
§ 22. 1. Przy przyznawaniu nauczycielom nagród ze
specjalnego funduszu nagród bierze się pod uwagę:
a) osiąganie wyróżniających wyników w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej zarówno
z uczniami szczególnie uzdolnionymi jak i z uczniami
o mniejszych możliwościach, w tym realizację zadań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły,
b) aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach
w życiu społeczności szkolnej oraz w uroczystych
obchodach świąt państwowych i lokalnych,
c) aktywne uczestnictwo w tworzeniu uzupełniającej
oferty zajęć i imprez dla uczniów i środowiska lokalnego,
d) zaangażowanie
we
współpracę
z rodzicami
uczniów,
e) zaangażowanie
w rozwiązywanie
problemów
o charakterze wychowawczym lub socjalnym
uczniów wymagających szczególnej pomocy ze
strony szkoły,
f) aktywny udział w wewnątrz szkolnym doskonaleniu
nauczycieli,
g) działania na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej
lokalnym.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane nauczycielowi zatrudnionemu co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru, po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.
§ 23. Przy przyznawaniu dyrektorom szkół nagród
ze specjalnego funduszu nagród bierze się pod uwagę:
1. Kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole poprzez stawianie właściwych wymagań
nauczycielom i uczniom oraz pracownikom administracji i obsługi .Dbałość o życzliwą atmosferę pracy.
2. Dbałość o wysoki poziom nauczania poprzez
odpowiednią organizację pracy szkoły, właściwy dobór
programów nauczania, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego, wspomaganie nauczycieli w ich
rozwoju zawodowym.
3. Prawidłową współpracę ze wszystkimi organami szkoły.
4. Racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
5. Solidną i terminową współpracę z Urzędem
Miejskim w Gorlicach ,Radą Miasta Gorlice, Kuratorium
Oświaty oraz zakładowymi organizacjami zawodowymi.
6. Pracę na rzecz oświaty na terenie całego miasta.
7. Udział szkoły w obchodach świąt państwowych
mający na celu akcentowanie patriotycznych postaw
kadry pedagogicznej i uczniów.
§ 24. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się
w jego teczce akt osobowych.
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§ 25. Nagrody, o których mowa w § 26, są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego
roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
§ 26. 1. Niezależnie od nagrody organu prowadzącego, nauczyciel może otrzymać w danym roku nagrody: ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratora oświaty lub dyrektora szkoły.
2. Nagroda dyrektora szkoły nie może być wyższa
od nagrody organu prowadzącego.
3. Wysokość nagrody dyrektora wynosi do 75%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.
4. Wysokość nagrody organu prowadzącego wynosi do 130% średniego wynagrodzenia nauczyciela
stażysty.
IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27. 1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym
wymiarze zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia
przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru
zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w szkole, który przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.
2. Za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) wynagrodzenie wypłaca się według średniej urlopowej, ustalonej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 200 lr. w sprawie
szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz
ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U.Nr71,poz. 737).
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§ 28. 1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy
a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych
przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Stawkę za 1 dzień nie wykonywania pracy z przyczyn określonych w ust. 1 ustala się dzieląc wszystkie
składniki wynagrodzenia wypłaconego z góry przez 30.
3. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc liczbę
dni nie wykonywania pracy przez stawkę określoną
w ust. 2.
§ 29. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który
został ustalony plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych
godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy
z tym, że za wszystkie przepracowane miesiące, bez
względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje
nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego
za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
§ 30. Regulamin został uzgodniony z oświatowymi
związkami zawodowymi działającym na terenie miasta
Gorlice.
§ 31. Wszelkie zmiany do niniejszego regulaminu
wymagają uzgodnienia z oświatowymi związkami zawodowymi działającymi na terenie miasta Gorlice.

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice:
Bogdan Musiał
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UCHWAŁA NR XXXII/290/2009
RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1,
art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Grybów uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/33/2003 Rady Gminy Grybów
z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie statutu Gminy Grybów
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 80
poz. 1098), zmienionej uchwałą Nr III/8/2006 Rady Gminy
Grybów z dnia 8 grudnia 2006 roku, oraz uchwałą
Nr XXVI/227/2009
Rady
Gminy
Grybów
z dnia
23 kwietnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
- Załącznik Nr 1 do Statutu Gminy Grybów otrzymuje
brzmienie:

10)Szkoła Podstawowa w Wyskitnej
3. Gimnazja:
1) Gimnazjum w Białej Niżnej
2) Gimnazjum we Florynce
3) Gimnazjum w Kąclowej
4) Gimnazjum w Krużlowej Wyżnej
5) Gimnazjum w Ptaszkowej
6) Gimnazjum w Stróżach
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie
5. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siołkowej
6. Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie z siedzibą
w Stróżach

"Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Grybów:
1.Zespoły szkolno – przedszkolne:
1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Białej Niżnej
2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kąclowej
3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ptaszkowej
4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Siołkowej
5) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stróżach

7. Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie
8. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie
9. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Grybów.

2. Szkoły podstawowe:
1) Szkoła Podstawowa w Binczarowej
2) Szkoła Podstawowa w Cieniawie
3) Szkoła Podstawowa we Florynce
4) Szkoła Podstawowa w Gródku
5) Szkoła Podstawowa w Krużlowej Wyżnej
6) Szkoła Podstawowa w Polnej
7) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ptaszkowej
8) Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
9) Szkoła Podstawowa w Wawrzce

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Antoni Poręba
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UCHWAŁA NR XLV/281/09
RADY GMINY ŁABOWA
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie
Nowa Wieś z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.
z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z póź. Zm.), art. 3 ust. 1, art. 15
ust. 1-2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80 poz. 717, z póź. zm.),
Rada Gminy Łabowa uchwala co następuje:
Rozdział 1
USTALENIA FORMALNE I PORZĄDKOWE
§ 1. 1. Stwierdza się zgodność ze „Studium” wymienionym w §2 oraz uchwala się zmianę miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/167/2004
Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego z 2005r. Nr 100 poz. 676), z póź. zm.
– zwaną dalej „Planem Nr 1” – w części dotyczącej
działki nr 10/13/210/1 położonej w miejscowości Nowa
Wieś, oraz „Planem Nr 2” – w części dotyczącej działki
438/1 położonej w miejscowości Nowa Wieś,
2. Wymieniony w ust. 1 „Plan Nr 1” oraz „Plan Nr 2”
obejmuje obszar określony w Uchwale Nr XXV/178/08
Rady Gminy Łabowa z dnia 30 września 2008r. w sprawie
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przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Nowa Wieś.
§ 2. Plan uwzględnia ustalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/163/2004
Rady Gminy Łabowa z dnia 3 grudnia 2004r.
§ 3. 1. Plan Nr 1 obejmuje teren części działki
nr 10/13/210/1 w Nowej Wsi oznaczonej na załączniku
graficznym Nr 1 w skali 1:2000, stanowiącym integralną
część uchwały, zwanym dalej „rysunkiem planu”.
2. Plan Nr 2 obejmuje teren części działki nr 438/1
w Nowej Wsi oznaczonej na załączniku graficznym
Nr 2 w skali 1:2000, stanowiącym integralną część
uchwały, zwanym dalej „rysunkiem planu”.
3. Plan składa się z tekstu planu stanowiącego
treść niniejszej uchwały oraz rysunku planu.
4. Załączniki do uchwały stanowią:
a) Załącznik Nr 1 – rysunek Planu Nr 1 sporządzony na
kopii zasadniczej w skali 1:2000
b) Załącznik Nr 2 – rysunek Planu Nr 2 sporządzony na
kopii zasadniczej w skali 1:2000
c) Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Gminy
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
d) Załącznik Nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych Gminy
5. Rysunek „Planu Nr 1” i „Planu Nr 2” stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały obowiązuje
w zakresie obejmującym:
a) granice obszaru objętego planem
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz
z cyfrowymi i literowymi symbolami identyfikacyjnymi tych terenów
c) oznaczenia informacyjne, nie będące ustaleniami
planu
6. Przedmiot ustaleń planu jest zgodny z art. 15
ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.)
§ 4. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o :
a) „uchwale” – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy Łabowa
b) „Planie Nr 1” – należy przez to rozumieć plan wymieniony w §1 ust.1
c) „Planie Nr 2” – należy przez to rozumieć plan wymieniony w §1 ust.1
d) „przepisach odrębnych” – należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz
aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz aktami wykonawczymi do niej.
e) „linii rozgraniczającej” – należy przez to rozumieć
linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach i warunkach
zagospodarowania.
f) „przeznaczeniu podstawowym”– należy przez to rozumieć przeznaczenie, które powinno przeważać na
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
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a inny sposób użytkowania określony w tekście
uchwały jako dopuszczalny jest mu podporządkowany.
g) „przeznaczeniu dopuszczalnym”– należy przez to
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które
je uzupełnia i nie koliduje z przeznaczeniem podstawowym.
h) „usługach komercyjnych” – należy przez to rozumieć usługi wchodzące w zakres handlu, gastronomii, rzemiosła, produkcji rzemieślniczej, magazynowania i składowania, finansów, poradnictwa,
obsługi turystyki i podobne, nie stanowiące usług
publicznych.
i) “przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko” – należy przez to rozumieć
przedsięwzięcia w rozumieniu art. 173 ust.2 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.(Dz.U. Nr 199 poz.1227).
j) “nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to
rozumieć linię na rysunku planu, ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków;
k) „ wysokości zabudowy” – należy przez to rozumieć
wymiar określony w §6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z późn.zm.)
l) “ściekach” – należy przez to rozumieć wody zużyte
wymienione w art.3 pkt.38 lit.a ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.
U. Z 2006r. Nr 129 poz.902 z póź. zm.)
m) “wodach opadowych” – należy przez to rozumieć
wody wymienione w art.3 pkt.38 lit.c ustawy,
o której mowa w §4 lit.k.
n) “działalności nieuciążliwej” – należy przez to rozumieć działalność nie wymienioną w §2 i §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257
poz.2573), a ponadto działalność gospodarczą nie
wywołującą zjawisk lub stanów utrudniających życie, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń
powietrza, odorów.
o) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm. ).
p) „powierzchni biologicznie czynnej” – należy przez to
rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wody powierzchniowe w granicach działki budowlanej.
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE
§ 5. Zasady zabezpieczenia wymaganych standardów jakości środowiska 1. Obowiązek uwzględnienia
zasad i ograniczeń wynikających z położenia terenu
w Obszarze Chronionego Krajobrazu ustanowionego
Rozporządzeniem Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego
z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie Południowomałoplskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz.
Woj. Małopolskiego Nr 806 z dnia 24 listopada 2006r
poz. 4862).
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2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN, 2MN
obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko. Zakaz nie dotyczy
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

1. Dopuszcza się przekształcenie nieruchomości
w drodze scaleń i podziałów dla umożliwienia zagospodarowania działki zgodnie z ustalonym przeznaczeniem
terenu i przepisami odrębnymi.

3. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje,
zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla
terenu wymienionego w art.113 ust.2 pkt.1 lit. k ustawy,
o której mowa w §4 lit. k (cele mieszkaniowo-usługowe).

2. Dla nowowydzielanych działek obowiązuje minimalna powierzchnia działki:

4. Obowiązuje realizacja miejsc postojowych, placów manewrowych, składów wyłącznie jako powierzchni utwardzonych.
5. Zakaz wprowadzania do środowiska nieoczyszczonych ścieków.
6. Zakaz składowania wszelkich odpadów.
§ 6. Zasady kształtowania ładu przestrzennego:
1. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie
z przeznaczeniem ustalonym w Planie Nr 1 i Planie Nr 2
utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenu.
2. Teren objęty Planem Nr 1 i Planem Nr 2 można
przeznaczyć wyłącznie na cele mieszczące się w użytkowaniu podstawowym lub przy zachowaniu warunków
ustalonych w planie i zgodnie z przepisami odrębnymi na cele użytkowania dopuszczalnego w proporcjach
określonych w ust.3.
3. W ustaleniach wskazujących przeznaczenie dopuszczalne oprócz przeznaczenia podstawowego – przeznaczenie dopuszczalne nie może stanowić więcej niż
30% powierzchni użytkowej budynku lub powierzchni
działki.
4. W zagospodarowaniu działki obowiązuje zachowanie co najmniej 60% powierzchni jako biologicznie czynnej.
5. Obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki
pokryć dachowych w odcieniach brązu, czerwieni, szarości, zieleni oraz stonowanej kolorystyki elewacji.
6. Zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych segmentów prefabrykowanych z elementami typu: tralki,
figury geometryczne, ornamenty roślinne itp., pełnych,
tynkowanych, blaszanych i z tworzyw sztucznych.
7. Zakaz realizacji obiektów tymczasowych z wyjątkiem obiektów wznoszonych na czas budowy
8. Zakaz realizacji dachów płaskich, kopertowych
i pulpitowych.
9. Spadek głównych połaci dachowych od 30º do 50º.
10. Zakaz wprowadzania na elewacje kamieni
„otoczaków”, ceramiki, kolorowego szkła.
11. Obowiązek zagospodarowania terenu zielenią
ogrodowo – dekoracyjną pochodzenia rodzimego.
12. Obowiązek zachowanie linii zabudowy od terenów „ZL1” w Planie Nr 1 w odległości min. 12m
13. Na terenie działki dopuszcza się umieszczenie
jednego elementu informacyjnego (maszt z reklamą,
tablica) o powierzchni przeznaczonej dla informacji do
2,0 m2.
§ 7. Zasady scalania i podziału nieruchomości

- dla wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 800,0m²
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem usług i rzemiosła (stosownie
do ustaleń w § 6 ust. 2) – 1200,0m²
3. Obowiązek zapewnienia do wydzielonych działek dostępu do drogi publicznej zgodnie z przepisami
odrębnymi.
4. Podział działek położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dróg publicznych na warunkach zarządzającego drogą.
5. Dopuszcza się podział działek na uzupełnienie
powierzchni nieruchomości.
§ 8. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
1. Utrzymuje się istniejące sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich rozbudowy i przebudowy na warunkach zarządzającego
sieciami.
2. Dopuszcza się możliwość realizacji nowych sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej w granicach planu,
na warunkach zarządzającego sieciami.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się dostawę wód ze zbiorczej sieci wodociągowej.
W przypadku braku możliwości podłączenia do tej sieci
dopuszcza się realizację studni na działce. Dla Planu
Nr 1 lokalizacja studni poza strefą sanitarną od cmentarza czynnego c1.
4. W zakresie gospodarki ściekowej ustala się zakaz zrzutu nie oczyszczonych ścieków do wód i gleby.
Odprowadzenie ścieków i wód opadowych do kanalizacji sanitarnej z dopuszczeniem indywidualnego rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez oczyszczenie ścieków w urządzeniach o sprawności 90 % a do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, do zbiorników szczelnych okresowo opróżnianych.
5. W zakresie gospodarki cieplnej ustala się ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o nośniki energii
zapewniające najniższy poziom emisji zanieczyszczeń powietrza. Zalecane ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejem
opałowym lub niekonwencjonalnymi źródłami ciepła.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się doprowadzenie energii elektrycznej siecią
niskich napięć na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
7. W zakresie obsługi teletechnicznej dopuszcza
się realizację nowych sieci teletechnicznych oraz przebudowy istniejących.
8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się
obowiązek usuwania odpadów stałych poprzez gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi, okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożonych konce-
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sjonowanym transportem asenizacyjnym na zasadach
obowiązujących w Gminie Łabowa.
9. W zakresie komunikacji ustala się:
a) dostęp z istniejącej drogi na warunkach określonych przez zarządcę drogi
b) wskaźniki dotyczące miejsc postojowych dla:
- usług handlu– min. 4 miejsca / 100 m2 powierzchni
sprzedaży
- usługi i rzemiosło– min. 3,0 miejsca na 100m2 powierzchni użytkowej
Rozdział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Ustalenia dla terenów przeznaczonych pod zainwestowanie
§ 9.
„Plan Nr 1”
1. MN– pow. ok. 0,46 ha
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej :
1. Przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu – obsługa turystyki i rekreacji, rzemiosło - z zastrzeżeniem § 5 ust. 2;
3. Obowiązek uwzględnienia nieprzekraczalnej linii
zabudowy wyznaczonej na rysunku planu;
4. Dopuszcza się realizację garaży wbudowanych,
dobudowanych lub wolnostojących do dwóch stanowisk;
5. Obowiązek podłączenia do sieci wodociągowej
budynków położonych w strefie sanitarnej c1
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„Plan Nr 2”

2.MN– pow. ok. 0,28 ha
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej :
1. Przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu – obsługa turystyki i rekreacji, rzemiosło - z zastrzeżeniem § 5 ust. 2;
3. Obowiązek uwzględnienia nieprzekraczalnej linii
zabudowy wyznaczonej na rysunku planu;
4. Dopuszcza się realizację garaży wbudowanych,
dobudowanych lub wolnostojących do dwóch stanowisk;
5. Dopuszcza się realizacje elementów małej architektury;
6. Łączna kubatura budynków nie może przekroczyć 2000m3;
7. Dopuszcza się realizacje elementów małej architektury;
8. Zakaz realizacji wiat wolnostojących;
9. Obowiązek zachowania min. 60 % powierzchni
działki jako biologicznie czynnej;
10. Obowiązek realizacji miejsc postojowych
w obrębie działki zgodnie ze wskaźnikami określonymi
w § 8 ust. 9 lit.b;
§ 10. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem dla terenów oznaczonych
symbolem MN w wysokości 5%.

6. Dopuszcza się realizacje elementów małej architektury;

Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

7. Łączna kubatura budynków nie może przekroczyć 2000m3;

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz publikacji na stronie internetowej Gminy Łabowa

8. Wysokość zabudowy nie może przekraczać 9m;
9. Zakaz realizacji wiat wolnostojących;
10. Obowiązek zachowania min. 60 % powierzchni
działki jako biologicznie czynnej;
11. Obowiązek realizacji miejsc postojowych
w obrębie działki zgodnie ze wskaźnikami określonymi
w § 8 ust. 9 lit.b;

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łabowa
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa:
mgr Jan Oleksy

