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Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Bocheński.

9948

Rady Powiatu Suskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia trybu
udzielania i rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych
szkół, ośrodków i placówek działających na terenie Powiatu Suskiego, o których mowa w art. 90 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty.

9953

Rady Powiatu Suskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie : ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2010.

9957

Rady Powiatu Suskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia
zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej.
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Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad
udzielania i rozmiaru obniżek.

9970

Rady Miasta Bochnia z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały
Nr XIII/123/07 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia kryteriów i zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach
stanowiących własność Gminy Miasta Bochni.

9971

Rady Gminy w Borzęcinie z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Przyborowie

9972

Rady Gminy w Borzęcinie z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na terenie Gminy Borzęcin

9976

Rady Gminy w Borzęcinie z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Przyborowie do Zespołu Szkół w Przyborowie

9977

Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

9984

Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę
Nr XVI/110/2004 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 września 2004 roku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:
1171

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały Nr XLII/358/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat
Bocheński
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ZESTAWIENIA:
1172

1173

–

–

Burmistrza Brzeszcz z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie: zestawienia danych
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego II półrocze 2009r. położonych na terenie Gminy
Brzeszcze

9987

Urzędu Miasta w Trzebini z dnia 30 marca 2010 r. dotycząca czynszów najmów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy lub jej części.

9989

1160
1160

UCHWAŁA NR XLII/358/2010
RADY POWIATU W BOCHNI
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński.
Na podstawie art. 30 ust 6, art. 42 ust. 7, art. 49
ust. 1 i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z
dnia 26. stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z
2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5. czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.), Rada Powiatu w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin określający zasady
przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, specjalnym ośrodku
szkolno - wychowawczym, poradni psychologiczno pedagogicznej, szkolnym schronisku młodzieżowym,
bursie, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Bocheński, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Bochni.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/227/2008 Rady
Powiatu w Bochni z dnia 29. grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo
- wychowawczych, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Bocheński.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od 1. marca 2010 roku.
Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni:
Ryszard Rozenbajgier
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/358/2010
Rady Powiatu w Bochni
z dnia 26 lutego 2010 r.

Regulamin
określający zasady przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych
świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, poradni
psychologiczno – pedagogicznej, szkolnym schronisku młodzieżowym, bursie, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Bocheński.
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział III
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 1. 1. Wysokość i warunki wypłacania nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę
lat, dodatków specjalistycznych, dodatkowego wynagrodzenia za 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 ustawa Karta Nauczyciela, wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz przepisy
odrębne.

§ 4. 1. Nauczycielom w zależności od osiąganych
wyników pracy może być przyznany dodatek motywacyjny.

2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania oraz wysokość:

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły. Dyrektorowi szkoły lub
placówki dodatek motywacyjny przyznaje Starosta Bocheński.

1) dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki
pracy oraz mieszkaniowego,
2) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, nagród i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem
świadczeń z ZFŚS i dodatków socjalnych określonych
w art. 54 Karty Nauczyciela.
Rozdział II
WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI
§ 2. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z: 1. wynagrodzenia zasadniczego;
2. dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego oraz za warunki pracy;
3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw;
4. nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela.
§ 3. 1. Wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego za 1 godzinę przeliczeniową ustala się dzieląc
odpowiednią minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela przez miesięczną liczbę godzin.
2. Wynagrodzenie za 1 godzinę przeliczeniową
dla nauczycieli przedmiotów wykładanych w języku
obcym w klasach dwujęzycznych podwyższa się o 100%.
3. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla nauczycieli realizujących podwyższony
obowiązkowy wymiar godzin ustala się mnożąc stawkę
wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, o której mowa w pkt 2, przez podwyższoną
miesięczną liczbę godzin.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż
4 miesiące.
§ 5. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nie
może być niższy niż 2 % i nie może przekroczyć 20%,
a dla dyrektora nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 6. 1. Warunkiem przyznania, nauczycielowi zatrudnionemu w szkole lub placówce prowadzonej przez
Powiat Bocheński z zastrzeżeniem pkt 2, dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich
możliwości oraz warunków pracy nauczyciela,
osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami
w konkursach, zawodach i olimpiadach,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do
przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
c) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń
służbowych i powierzonych obowiązków;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
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e) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły lub placówki.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi, któremu
powierzono stanowisko dyrektora w szkole lub placówce, dodatku motywacyjnego jest:
1) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem dyrektora, a w szczególności:
a) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
b) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń
służbowych i powierzonych obowiązków;
c) prawidłowe dysponowanie środkami określonymi
w planie budżetowym szkoły lub placówki.
2) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
a w szczególności:
a) aktywny udział w szkoleniach, naradach i konferencjach,
b) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły lub placówki.
3. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego
dla nauczyciela ocenie podlega okres pracy od przyznania poprzedniego dodatku.
Rozdział IV
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I ZASTĘPSTW DORAŹNYCH
§ 7. 1. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się
przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tych zajęć.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oblicza się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego wymiaru zajęć ustalonego dla danego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela,
z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

Poz. 1160

3. U nauczycieli, którzy realizują obowiązkowy wymiar godzin na podstawie etatu łączonego (różne pensum
godzin), ilość godzin ponadwymiarowych wylicza się
w stosunku do tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin liczonych dla każdego pensum oddzielnie.
§ 8. 1. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego
nauczyciela.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
zastępstwa oblicza się jak § 7 pkt 2 regulaminu, z zastrzeżeniem dla nauczycieli realizujących tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela.
3. Wynagrodzenie za godziny zastępstw doraźnych wypłaca się wg stawki osobistego zaszeregowania
nauczyciela.
4. 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 przez miesięczną
liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
§ 9. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli określony jest w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta
Nauczyciela.
§ 10. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach lub placówkach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art.
42 ust. 3 cyt. wyżej ustawy - Karta Nauczyciela, o liczbę
godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym
nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w poniższej tabeli:

Lp.
1

Stanowisko kierownicze
Tygodniowy wymiar zajęć
Dyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu liczącej:
- 9 -16 oddziałów
5
- 17 i więcej oddziałów
3
Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej:
- 9 -16 oddziałów
9
- 17 i więcej oddziałów
7
2
Kierownik warsztatu szkolnego we wszystkich typach szkół
4
Kierownik szkolenia praktycznego
8
3
Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego
4
Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego
8
Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego
10
4
Dyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej
10
5
Dyrektor bursy, Kierownik bursy
- do 80 wychowanków
15
- od 80 do 140 wychowanków
12
-od 140 do 200 wychowanków
10
uczycieli
od
pierwszego
dnia
miesiąca
następującego
po
§ 11. Wymiar zajęć ustalony w § 10 regulaminu odmiesiącu,
w
którym
zlecono
nauczycielowi
zastępstwo.
nosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych na-

§ 12. Przepisy regulaminu stosuje się również do
nauczycieli szkół, dla których ustalony plan zajęć wyni-
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kający z planów nauczania lub organizacji pracy jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
i spowodowany jest:
1) odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów
szkół zawodowych,
2) wcześniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych,
3) udziałem w kursach dokształcania zawodowego
uczniów klas wielozawodowych,
§ 13. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów
nauczania lub organizacji pracy szkoły, w danym okresie
roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do
realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego
takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć
(zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni wymiar
zajęć nauczyciela w ciągu roku szkolnego odpowiadał
obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu
w art. 42 ust. 3 cyt. ustawy - Karta Nauczyciela oraz
w § 16 regulaminu.
2. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w pkt.1 wymiar godzin zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nie może w okresach
realizacji zwiększonego wymiaru godzin przekraczać
z tego tytułu ¼ etatu.
3. Plan zajęć ustalony według zasad, o których
mowa w pkt 1, powinien być określony dla każdego
nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Lp.

Stanowisko

1

Poz. 1160

§ 14. 1. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin
zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć określony według zasad ustalonych w § 13 pkt 1 regulaminu.
2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym
wymiarze zajęć realizujących różny wymiar zajęć
w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie
o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla
całego okresu zatrudnienia lub liczby godzin przypadające na poszczególne okresy zatrudnienia.
§ 15. 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 ustawy - Karty Nauczyciela, oraz
w § 16 regulaminu.
§ 16. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą i słuchaczami placówek kształcenia dla dorosłych oraz na rzecz
dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie wymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w szkołach, placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Bocheński, przedstawia poniższa tabela:

Obowiązkowy tygodniowy
wymiar godzin
22

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, nauczyciele orientacji przestrzennej i nauczyciele usprawnienia widzenia, a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach i placówkach
2 Nauczyciele instruktorzy prowadzący zajęcia dydaktyczne w placówkach
18
1)
godziny
wykładów,
konsultacji,
ćwiczeń,
zajęć prak2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub
tycznych
i
konwersatoriów,
opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi, mło2) faktycznie zrealizowane godziny:
dzieżą i słuchaczami placówek kształcenia dla dorosłych
a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontroloraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wynych i egzaminacyjnych (z wyjątkiem egzaminów
mienionych w powyższej tabeli w pkt 1 należy rozumieć
wstępnych, z nauki zawodu, z przygotowania zazajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji
wodowego i maturalnego), licząc poprawianie
zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych,
3 prac za 1 godzinę zajęć,
profilaktycznych i korekcyjnych.
b) innych zajęć pedagogicznych realizowanych
§ 17. 1.
Obowiązkowy wymiar godzin zajęć
z uczniami przez pełnozatrudnionego nauczyciela
nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze prowaw formach przez niego dobranych i udokumentodzącego zajęcia o różnym wymiarze godzin, ustala się
wanych w wymiarze nie przekraczającym 50 godzin
w częściach proporcjonalnych dla wymiaru godzin
rocznie; dla nauczycieli niepełnozatrudnionych
obowiązujących.
wymiar tych zajęć ulega stosownemu zmniejszeniu.
2. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu
uzyskania obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych ustala się według zasad określonych w pkt 1.
§ 18. 1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym i placówkach edukacji niestacjonarnej zalicza się:

2. Każdą godzinę zajęć wymienionych w pkt 1
ppkt 1, faktycznie realizowanych w niedziele i święta –
liczy się za dwie godziny zajęć.
3. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę ćwiczeń
i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez
godzinę zajęć praktycznych - jednostkę 55 minut, a przez
godzinę pozostałych zajęć – 60 minut.
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4. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin
zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym i placówce
edukacji niestacjonarnej następuje w każdym semestrze.
W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć; za podstawę rozliczenia przyjmuje się zapisy w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie zrealizowane
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
5. Odbyte godziny zajęć wymienionych w pkt 1
regulaminu oraz godziny zajęć wynikające z planu nauczania, lecz nie zrealizowane z przyczyn leżących po
stronie pracodawcy, przekraczające połowę rocznego
wymiaru, są godzinami ponadwymiarowymi.
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Rozdział V
DODATEK FUNKCYJNY

§ 19. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi,
któremu powierzono w szkole/placówce:
1) stanowisko kierownicze,
2) sprawowanie funkcji;
a) opiekuna stażu,
b) wychowawcy klasy.
§ 20. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektora
zależy od warunków organizacyjnych – (ilości oddziałów, zmianowości, liczby budynków, w których funkcjonuje szkoła),
2.
Dodatek funkcyjny dla Dyrektora szkoły/placówki przyznaje Starosta Bocheński na okres roku
szkolnego.
§ 21. Wysokość dodatku funkcyjnego określa poniższa
tabela:

L.p.

1

2
3
4
5

Stanowisko

Wysokość dodatku
funkcyjnego
w PLN
od
do

Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej (zespołu szkół) liczącej:
- do 16 oddziałów
500
840
- 17 i więcej oddziałów
900
1440
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
600
1080
Dyrektor Szkolnego Schroniska MłodzieżowegoDyrektor Szkolnego Schroniska
400
600
Młodzieżowego
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
400
840
Dyrektor Bursy
400
840
rozporządzenia
Ministra
Edukacji
Narodowej
z dnia
§ 22. 1. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora okre31
stycznia
2005
roku
(Dz.
U.
Nr
22,
poz.
181
z
późn.
zm.).
dyrektor szkoły, z tym że jego wysokość nie może

śla
przekroczyć 60 % dodatku funkcyjnego dyrektora.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla innych stanowisk kierowniczych w szkole określa dyrektor szkoły,
a ich wysokość nie może przekroczyć 40% dodatku
funkcyjnego dyrektora.
§ 23. Inne dodatki funkcyjne:
I. wychowawca klasy - 100 zł
II. opiekun stażu - 50 zł
przyznawane nauczycielowi przez dyrektora szkoły,
a dyrektorowi przez Starostę Bocheńskiego na czas
pełnienia funkcji.
§ 24. Dodatek funkcyjny przestaje przysługiwać
z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło odwołanie z funkcji lub wygasł
okres pełnienia funkcji. Jeżeli odwołanie z funkcji nastąpiło z dniem pierwszym miesiąca lub z tym dniem wygasł okres pełnienia funkcji, dodatek nie przysługuje od
tego miesiąca.
Rozdział VI
DODATKI ZA WARUNKI PRACY
§ 25. 1. Za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych
uznaje się prowadzenie zajęć wymienionych w § 8 i § 9

2. Wysokość stawki wynagrodzenia za godzinę
ponadwymiarową – obliczoną, jak § 7 regulaminu –
jeżeli jest przepracowana w warunkach trudnych i uciążliwych, powiększa się odpowiednio, w sposób wynikający z regulaminu.
§ 26. 1. Wysokość dodatku za pracę w trudnych
warunkach nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela, jeżeli praca jest wykonywana
w pełnym wymiarze godzin, za które to wynagrodzenie
przysługuje.
2. Ustala się trzy kategorie zatrudnienia, które
uprawniają do dodatku za pracę w trudnych warunkach,
w określonej wysokości:
1) I kategoria – 7,5 % wynagrodzenia zasadniczego
2) II kategoria - 20 % wynagrodzenia zasadniczego
3) III kategoria - 30 % wynagrodzenia zasadniczego.
3. Uprawnionymi do dodatków w wysokości
określonej w poszczególnych kategoriach są:
1) I kategoria – nauczyciele poradni psychologiczno –
pedagogicznych i poradni specjalistycznych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych,
2) II kategoria – nauczyciele szkół specjalnych oraz nauczyciele prowadzący indywidualne nauczanie dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,
3) III kategoria – nauczyciele prowadzący zajęcia wychowawcze w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (w tym w internatach) oraz nauczyciele
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pracujący w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
§ 27. 1. Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych
przysługuje dodatek w wysokości ustalonej dla odpowiedniej kategorii dodatku za trudne warunki pracy,
określonego w § 26 regulaminu, zwiększony o 10 %
wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek za warunki pracy przyznaje nauczycielom dyrektor szkoły/placówki, a dyrektorom szkół/ placówek Starosta Bocheński.
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5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowania przez niego lokalu
mieszkalnego.
§ 30. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela
(dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli
będących współmałżonkami.
§ 31. Nauczycielowi dodatek przyznaje Dyrektor
szkoły, a Dyrektorowi szkoły – Starosta Bocheński.
Rozdział VIII
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

Rozdział VII
DODATEK MIESZKANIOWY

§ 32. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

§ 28. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielom posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionych w wymiarze nie niższym
niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, w szkołach
położonych na terenach wiejskich oraz w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców.
§ 29. 1. Nauczycielowi, o którym mowa w § 28 regulaminu, przysługuje dodatek mieszkaniowy, zwany
dalej „dodatkiem”, w wysokości uzależnionej od liczby
członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) 2% miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia
za pracę pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej „najniższym wynagrodzeniem”– dla 1 osoby w rodzinie,
2) 3% najniższego wynagrodzenia – dla 2 osób w rodzinie,
3) 4% najniższego wynagrodzenia – dla 3 osób w rodzinie,
4) 5% najniższego wynagrodzenia – dla 4 i więcej osób
w rodzinie.
2. Kwoty przysługującego dodatku zaokrągla się
do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,5 zł
pomija się, a kwotę od 0,51 zł zaokrągla się do pełnego
złotego.
3. Do osób, o których mowa w pkt.1 zalicza się
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
współmałżonka oraz dzieci, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym,
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej
w pkt 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał dodatek.

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym nauczyciel
nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku,
jeśli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeśli nabycie prawa do dodatku lub
wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
Rozdział IX
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD
§ 33. Tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, o których
mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 i ust. 2 Karty Nauczyciela
reguluje odrębna uchwała Rady Powiatu w Bochni.
Rozdział X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34. 1. Regulamin został uzgodniony z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
2. Zmiana regulaminu wymaga zachowania trybu
przewidzianego w pkt. 1.
3. Regulamin wchodzi w życie, w terminie i na
warunkach określonych w uchwale Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni:
Ryszard Rozenbajgier
1160
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UCHWAŁA NR 0049/XXXIII/267/09
RADY POWIATU SUSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół,
ośrodków i placówek działających na terenie Powiatu Suskiego, o których mowa w art. 90 ust. 3 i 3a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Na podstawie art. 90 ust.1a, 3, 3a, 3c-3g i 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2004 r. nr 256, poz. 2572; z późn. zm.) Rada Powiatu
Suskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała reguluje szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych
przez osoby fizyczne lub osoby prawne:
1) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty - które to szkoły, na podstawie art. 90
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ust. 3 ustawy o systemie oświaty i niniejszej uchwały,
otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Powiatu Suskiego w wysokości 50% ustalonych w budżecie
Powiatu Suskiego wydatków bieżących ponoszonych
w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju
w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem,
że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną
liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie Powiatu Suskiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia
wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez
najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej
danego typu lub rodzaju;
2) niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, niepublicznych młodzieżowych ośrodków
socjoterapii, niepublicznych specjalnych ośrodków
szkolno – wychowawczych oraz niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim,
a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację
odpowiednio obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - które
to ośrodki na podstawie art. 90 ust. 3a ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu Powiatu Suskiego w wysokości 100%
kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego
rodzaju placówki w części oświatowej subwencji
ogólnej dla Powiatu Suskiego. W przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży uczestniczącym
w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, a także
dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
z niepełnosprawnościami sprzężonymi – dotacja z budżetu Powiatu Suskiego przysługuje w wysokości
100% kwoty przewidzianej na jednego wychowanka
tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Suskiego, pod warunkiem,
że osoba prowadząca placówkę przedstawi planowaną liczbę wychowanków organowi właściwemu
do udzielenia dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;
3) niepublicznych placówek zapewniających opiekę
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (w tym internatów
i burs) – które na podstawie art. 90 ust. 3a ustawy
o systemie oświaty otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu Powiatu Suskiego w wysokości
100% kwoty przewidzianej na jednego wychowanka
tego rodzaju placówek w części oświatowej subwencji
ogólnej dla Powiatu Suskiego, pod warunkiem,
że osoba prowadząca placówkę przedstawi planowaną liczbę wychowanków organowi właściwemu
do udzielenia dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;
4) niepublicznych ośrodków, o których mowa w art. 2
pkt 5 ustawy o systemie oświaty oraz niepublicznych
poradni psychologiczno – pedagogicznych, prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy o systemie
oświaty otrzymują dotację z budżetu Powiatu Suskie-
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go w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju,
w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu
Suskiego, pod warunkiem, że osoba prowadząca
ośrodek lub poradnię przedstawi organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę dzieci,
które mają być objęte wczesnym wspomaganiem
rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę, placówkę lub
ośrodek, o których mowa w § 1, przedstawiony organowi dotującemu nie później niż do 30 września roku
poprzedzającego rok uzyskania dotacji, wraz z określeniem:
1) nazwy i adresu podmiotu prowadzącego szkołę lub
placówkę;
2) nazwy i adresu szkoły lub placówki;
3) typu i rodzaju placówki;
4) daty wydania i numeru zaświadczenia o wpisie niepublicznej szkoły lub placówki do ewidencji prowadzonej przez Starostę Suskiego, na podstawie art. 82
ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
5) daty wydania i numeru decyzji nadającej uprawnienia
publiczne;
6) liczby uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć,
w rozbiciu na planowaną liczbę uczniów, wychowanków w okresie styczeń – sierpień oraz wrzesień – grudzień;
7) nazwy i numeru konta bankowego, na które ma być
przekazywana dotacja.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 dołącza
się zobowiązanie wnioskodawcy do informowania organu dotującego o zmianach:
1) w nazwie i numerze konta bankowego, na które ma
być przekazywana dotacja;
2) nazwy i adresu osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę;
3) adresu szkoły lub placówki.
§ 3. Dotację przekazuje się do 20 dnia każdego miesiąca, na konto wskazane we wniosku o udzielenie dotacji.
§ 4. Rozliczenie dotacji: 1. Kwota dotacji udzielanej
w roku budżetowym podlega rozliczeniu poprzez:
1) przedstawienie przez osobę prowadzącą szkołę, ośrodek lub placówkę:
a) informacji o ilości uczniów, wychowanków lub
uczestników oraz o aktualności prawa do otrzymania dotacji składanej nie później niż do dnia 10 każdego miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
b) informacji rocznej o wydatkach na działalność bieżącą w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,
w tym profilaktyki społecznej ponoszonych przez
szkołę, ośrodek i placówkę, o których mowa w § 1,
ze środków przekazanej dotacji, składanej do dnia
15 stycznia następnego roku budżetowego według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
2) ustalenie przypadającej na rzecz Powiatu Suskiego
należności z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, bądź ustalenie kwoty zobowiązania Powiatu Suskiego z tytułu uzupełnienia dotacji
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udzielonej o różnicę miedzy dotacją udzieloną, a dotacją należną za rok budżetowy.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit a
jest podstawą do naliczenia raty dotacji przekazywanej
za każdy miesiąc roku budżetowego.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit a
i b stanowią podstawę ostatecznego rozliczenia dotacji
przekazanej szkole, placówce lub ośrodkowi za rok budżetowy.
§ 5. Wysokość wypłacanej raty miesięcznej dotacji,
uwzględniająca rzeczywistą liczbę uczniów dotowanej
szkoły, placówki lub ośrodka oraz uwzględniająca mającą miejsce w trakcie roku zmianę podstawy obliczania
dotacji korygowana będzie, co miesiąc, z uwzględnieniem danych z informacji, o której mowa w § 4 ust. 1
pkt 1 lit a oraz z uwzględnieniem zweryfikowanej podstawy ustalania dotacji.
§ 6. 1. Zarząd Powiatu dokonuje ostatecznego rozliczenia dotacji w oparciu o informacje oraz dane określone w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i b. O dokonanym rozliczeniu zawiadamia się pisemnie organ prowadzący szkołę/placówkę.
2. Zwrot dotacji następuje na zasadach i w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych.
3. Ustalone i stanowiące należność Powiatu kwoty zwrotu dotacji wraz z odsetkami podlegają wpłaceniu
na rachunek Powiatu Suskiego.
§ 7. 1. Dotacje przekazane na dofinansowanie realizacji zadań niepublicznej szkoły, placówki lub ośrodka, o których mowa w § 1 podlegają kontroli przez organ

Poz. 1161

dotujący w zakresie prawidłowości ich wykorzystania
oraz danych stanowiących podstawę naliczenia dotacji
i rozliczenia wykorzystanej dotacji.
2. Kontrola realizowana będzie na podstawie
prowadzonej przez szkołę, placówkę lub ośrodek dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji
przebiegu nauczania.
3. Kontrola prowadzona będzie w siedzibie szkoły, placówki lub ośrodka, przez osoby upoważnione
przez Zarząd Powiatu Suskiego i każdorazowo poprzedzona pisemnym zawiadomieniem o jej terminie.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Suskiego.
§ 9. Traci moc uchwała Nr 0049/XXXI/246/09 Rady
Powiatu Suskiego z dnia 22 września 2009 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających
na terenie Powiatu Suskiego, o których mowa w art. 90
ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty.
§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem
miesiąca następującego po dniu miesiąca, w którym
upłynie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego:
Tadeusz Gancarz
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr 0049/XXXIII/267/09
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu Powiatu Suskiego w okresie za rok kalendarzowy
Nazwa i adres szkoły, placówki lub ośrodka ………………………………………..
Typ i rodzaj szkoły, placówki lub ośrodka ………………………………………….
Lp.

Data wystawienia oraz opis rachunku, faktury lub innego dowodu wraz z pełną kwotą zobowiązania

Przedmiot dokonanego zakupu lub
płatności

Termin dokonania dyspozycji o zapłacie zobowiązania dd/mm/rrrr

Wskazanie kwoty
płatności angażującej
środki z dotacji

1.
2.
3.
Razem (ze środków dotacji) ………… zł
Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji oraz wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem (z art. 82 Kodeksu karnego skarbowego), poświadczam zgodność przedstawionych powyżej informacji
ze stanem faktycznym.
Uwagi ………………………………………………………………………………

Nazwisko i imię sporządzającego zestawienie, nr telefonu
………………………………..

Nazwisko i imię osoby prowadzącej szkołę, placówkę lub ośrodek
………………………………..

Pieczątka i podpis
Data ……….............

Pieczątka i podpis

Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego:
Tadeusz Gancarz
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr 0049/XXXIII/267/09
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Informacja o liczbie uczniów (wychowanków, uczestników) wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień do
otrzymywania dotacji z budżetu Powiatu Suskiego
Nazwa i adres szkoły, zespołu szkół, placówki .........................................................................................
Typ i rodzaj szkoły lub placówki ...........................................................................................
Liczba uczniów (wychowanków,
uczestników zajęć) na ostatni dzień
miesiąca poprzedzającego składanie
formularza,
miesiąc, rok.................

Liczba uczniów (wychowanków, uczestników zajęć) w miesiącu, w którym składany
jest formularz wg stanu na pierwszy dzień
miesiąca
miesiąc, rok.................

Liczba uczniów (wychowanków, uczestników zajęć) w
miesiącu następnym

ilość osób ................

ilość osób ................

ilość osób ................

miesiąc, rok.................

Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z Kodeksu Karnego, poświadczam aktualność prawa
szkoły (placówki) do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych z przedłożonego w dniu
...................... wniosku o udzielenie dotacji.
Uwagi ........................................................................................
......................................
Nazwisko i imię sporządzającego zestawienie
nr telefonu..............................

......................................
Nazwisko i imię Kierownika Placówki

......................................
Pieczątka i podpis
Data ...........................

......................................
Pieczątka i podpis
Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego:
Tadeusz Gancarz
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UCHWAŁA NR 0049/XXXIII/268/09
RADY POWIATU SUSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie : ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych
na terenie powiatu suskiego na rok 2010.
Na podstawie art.94 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45,
poz. 271 z póź. zm.) po zasięgnięciu opinii samorządu
aptekarskiego, wójtów i burmistrzów gmin z terenu
powiatu, Rada Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na 2010 rok
w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Ustala się harmonogram dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu su-

skiego na 2010 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Suskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010r.
Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego:
Tadeusz Gancarz
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr 0049/XXXIII/268/09
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego

6.

Apteka Prywatna „Pod Kasztanami”
34-220 Maków Podhalański
ul. Kasztanowa 11
Apteka Prywatna „Eskulap”
34-220 Maków Podhalański
ul. 3 Maja 16
Apteka Prywatna Makowska
34-220 Maków Podhalański
ul. Szpitalna 6
Apteka Prywatna „Corda”
Rynek 10
34-220 Maków Podhalański
Apteka VISFARMA
ul. Wolności 29-31
34-220 Maków Podhalański
Apteka Prywatna
34-211 Budzów 460

7.

Apteka Prywatna
34-205 Stryszawa 277

8.

Apteka Św. Franciszka
34-232 Lachowice 23

1.

2.

3.

4.

5.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Apteka Prywatna
34-240 Jordanów
ul. Piłsudskiego 1
Apteka Prywatna
34-240 Jordanów
Rynek 9
Apteka Prywatna „Epione”
34-200 Sucha Beskidzka
Rynek 15
Apteka Prywatna im. mgr J. Stopy
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Handlowa 3
Apteka Prywatna im. mgr J. Stopy
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 18
Apteka Prywatna „Aspirynka”
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 91
Apteka Prywatna „Niezapominajka”
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Szpitalna 22
Apteka Prywatna „Sana”
ul. Mickiewicza 123
34-200 Sucha Beskidzka
Apteka Prywatna „Nova”
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 39

PN – PT
700 - 1900
SO
800 - 1500
N i ŚW co drugi tydzień 900 - 1300
PN – PT
730 - 1800
SO
800 - 1500
N i ŚW co drugi tydzień 900 - 1300
PN – PT
730 - 1700
SO
800 - 1300
N i ŚW
PN-PT
730 - 1800
SO
730 – 1430
N i ŚW
PN – PT
800 - 1700
SO
800 - 1500
N i ŚW
PN – PT
730 - 1500
SO
730 - 1200
N i ŚW
PN – PT
800 - 1530
SO
800 - 1300
N i ŚW
PN – PT
800 -1800
SO
800 - 1600
N i ŚW
PN – PT
800 - 1900
SO
800 - 1500
N i ŚW
900 - 1300
PN – PT
800 - 1500
SO
N i ŚW
PN,ŚR – PT
800 - 1800
WT
730 - 1800
SO
800 - 1400
N i ŚW
PN – PT
730 - 1900
SO
800 - 1600
N i ŚW
900 - 1300
PN – PT
800 - 1800
SO
800 - 1500
N i ŚW
PN – PT
730 – 1800
SO
800 – 1400
N i Św
PN – PT
730 – 1730
SO
800 – 1400
N i ŚW
00
PN,ŚR – PT
8 – 1800
WT
730 – 1800
SO
800 – 1500
N i ŚW
PN-PT
730 - 1800
SO
800 - 1400
N i ŚW
-
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18.

19.

Apteka Prywata „Medyk”
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 56
Punkt Apteczny „ Zdrowie”
34-236 Sidzina 721

20.

Punkt Apteczny „Jaskółka”
34-235 Bystra 702

21.

Apteka Prywatna
34-222 Zawoja 833

22.

Apteka Cefarm „Dbamy o Zdrowie”
34-222 Zawoja 1560

23.

Apteka Prywatna „Świat Zdrowia”
34-210 Zembrzyce 541

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Apteka Prywatna
Śleszowice 166a
34-210 Zembrzyce
Apteka Prywatna
Naprawa 477
34-240 Jordanów
Punkt Apteczny
34-221 Skawica 448
Apteka Prywatna
34-234 Osielec 540

Apteka Prywatna „Vita”
34-231 Juszczyn 542
Punkt Apteczny
34-206 Krzeszów 82 A
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PN-N i ŚW

800 - 2200

PN, WT,
CZW, PT
ŚR
SO,N i ŚW
PN-PT
SO
N i ŚW
PN-PT
SO
N i ŚW
PN – PT
SO
N i ŚW
PN – PT
SO
N i ŚW
PN – PT
SO,N i ŚW

800 - 1530
800 - 1800
830 - 1630
800 - 1300
730 - 1630
730 - 1330
800 – 1700
800 – 1200
740 – 1400
830 – 1430
-

PN – PT
SO,N i ŚW

900 – 1700
-

PN – PT
SO
N i ŚW
PN, ŚR – PT
WT
SO
N i ŚW
PN,ŚR – PT
WT
SO,N i ŚW
PN,ŚR – PT
WT
SO
N i ŚW

730 – 1530
800 – 1400
1200 – 1800
730 – 1400
800 - 1800
800 – 1500
1000 - 1700
830 – 1200
-

Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego:
Tadeusz Gancarz
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr 0049/XXXIII/268/09
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.

HARMONOGRAM DYŻURÓW CAŁODOBOWYCH APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU
SUSKIEGO NA 2010 ROK

01.01.10r.
08.01.10r.
15.01.10r.
22.01.10r.
29.01.10r.
05.02.10r.
12.02.10r.
19.02.10r.
26.02.10r.
05.03.10r.
12.03.10r.
19.03.10r.
26.03.10r.
02.04.10r.
09.04.10r.
16.04.10r.
23.04.10r.
30.04.10r.
07.05.10r.
14.05.10r.
21.05.10r.
28.05.10r.
04.06.10r.
11.06.10r.
18.06.10r.
25.06.10r.
02.07.10r.
09.07.10r.
16.07.10r.
23.07.10r.
30.07.10r.
06.08.10r.
13.08.10r.
20.08.10r.
27.08.10r.
03.09.10r.
10.09.10r.
17.09.10r.
24.09.10r.
01.10.10r.
08.10.10r.
15.10.10r.
22.10.10r.
29.10.10r.
05.11.10r.
12.11.10r.
19.11.10r.
26.11.10r.
03.12.10r.

08.01.10r.
15.01.10r.
22.01.10r.
29.01.10r.
05.02.10r.
12.02.10r.
19.02.10r.
26.02.10r.
05.03.10r.
12.03.10r.
19.03.10r.
26.03.10r.
02.04.10r.
09.04.10r.
16.04.10r.
23.04.10r.
30.04.10r.
07.05.10r.
14.05.10r.
21.05.10r.
28.05.10r.
04.06.10r.
11.06.10r.
18.06.10r.
25.06.10r.
02.07.10r.
09.07.10r.
16.07.10r.
23.07.10r.
30.07.10r.
06.08.10r.
13.08.10r.
20.08.10r.
27.08.10r.
03.09.10r.
10.09.10r.
17.09.10r.
24.09.10r.
01.10.10r.
08.10.10r.
15.10.10r.
22.10.10r.
29.10.10r.
05.11.10r.
12.11.10r.
19.11.10r.
26.11.10r.
03.12.10r.
10.12.10r.

Mickiewicza 56
Mickiewicza 18
Mickiewicza 39
Mickiewicza 123
Mickiewicza 91
Handlowa 3
Rynek 15
Szpitalna 22
Mickiewicza 56
Mickiewicza 18
Mickiewicza 39
Mickiewicza 123
Mickiewicza 91
Handlowa 3
Rynek 15
Szpitalna 22
Mickiewicza 56
Mickiewicza 18
Mickiewicza 39
Mickiewicza 123
Mickiewicza 91
Handlowa 3
Rynek 15
Szpitalna 22
Mickiewicza 56
Mickiewicza 18
Mickiewicza 39
Mickiewicza 123
Mickiewicza 91
Handlowa 3
Rynek 15
Szpitalna 22
Mickiewicza 56
Mickiewicza 18
Mickiewicza 39
Mickiewicza 123
Mickiewicza 91
Handlowa 3
Rynek 15
Szpitalna 22
Mickiewicza 56
Mickiewicza 18
Mickiewicza 39
Mickiewicza 123
Mickiewicza 91
Handlowa 3
Rynek 15
Szpitalna 22
Mickiewicza 56

Sucha Beskidzka Apteka Medyk
Sucha Beskidzka Apteka im. J. Stopy
Sucha Beskidzka Apteka „Nova”
Sucha Beskidzka Apteka „Sana”
Sucha Beskidzka Apteka „Aspirynka”
Sucha Beskidzka Apteka im. J. Stopy
Sucha Beskidzka Apteka „Epione”
Sucha Beskidzka Apteka „Niezapominajka”
Sucha Beskidzka Apteka Medyk
Sucha Beskidzka Apteka im. J. Stopy
Sucha Beskidzka Apteka „Nova”
Sucha Beskidzka Apteka „Sana”
Sucha Beskidzka Apteka „Aspirynka”
Sucha Beskidzka Apteka im. J. Stopy
Sucha Beskidzka Apteka „Epione”
Sucha Beskidzka Apteka „Niezapominajka”
Sucha Beskidzka Apteka Medyk
Sucha Beskidzka Apteka im. J. Stopy
Sucha Beskidzka Apteka „Nova”
Sucha Beskidzka Apteka „Sana”
Sucha Beskidzka Apteka „Aspirynka”
Sucha Beskidzka Apteka im. J. Stopy
Sucha Beskidzka Apteka „Epione”
Sucha Beskidzka Apteka „Niezapominajka”
Sucha Beskidzka Apteka Medyk
Sucha Beskidzka Apteka im. J. Stopy
Sucha Beskidzka Apteka „Nova”
Sucha Beskidzka Apteka „Sana”
Sucha Beskidzka Apteka „Aspirynka”
Sucha Beskidzka Apteka im. J. Stopy
Sucha Beskidzka Apteka „Epione”
Sucha Beskidzka Apteka „Niezapominajka”
Sucha Beskidzka Apteka „Medyk”
Sucha Beskidzka Apteka im. J. Stopy
Sucha Beskidzka Apteka „Nova”
Sucha Beskidzka Apteka „Sana”
Sucha Beskidzka Apteka „Aspirynka”
Sucha Beskidzka Apteka im. J. Stopy
Sucha Beskidzka Apteka „Epione”
Sucha Beskidzka Apteka „Niezapominajka”
Sucha Beskidzka Apteka „Medyk”
Sucha Beskidzka Apteka im. J. Stopy
Sucha Beskidzka Apteka „Nova”
Sucha Beskidzka Apteka „Sana”
Sucha Beskidzka Apteka „Aspirynka”
Sucha Beskidzka Apteka im. J. Stopy
Sucha Beskidzka Apteka „Epione”
Sucha Beskidzka Apteka „Niezapominajka”
Sucha Beskidzka Apteka „Medyk”
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17.12.10r.
24.12.10r.

17.12.10r.
24.12.10r.
31.12.10r.
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Mickiewicza 18
Mickiewicza 39
Mickiewicza 123
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Sucha Beskidzka Apteka im. J. Stopy
Sucha Beskidzka Apteka „Nova”
Sucha Beskidzka Apteka „Sana”
Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego:
Tadeusz Gancarz
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UCHWAŁA NR 0049/XXXIII/269/09
RADY POWIATU SUSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej.
Na podstawie art.39 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej /tekst jedn.
Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89/ i art.9 ust.1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /tekst
jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm./, Rada
Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:
Zatwierdza się następujące zmiany w Statucie
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
uchwalone przez Radę Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej uchwałą Nr 18/2009 z dnia
2 grudnia 2009r.:
§ 1. Zmianie ulega treść § 13a ust. 1 pkt 1) ppkt 4 ,
w brzmieniu:
„4. Izba Przyjęć Pediatryczna”
§ 2. Zmianie ulega treść § 13a ust. 1 pkt 6) poprzez:
a) zmianę ppkt 4, w brzmieniu:
„4. Zespół wyjazdowy reanimacyjny R – specjalistyczny – Sucha Beskidzka, ul. Makowska 26”

b) dodanie ppkt 8, w brzmieniu:
„8.Ambulatoryjna i wyjazdowa opieka całodobowa – Jordanów, ul. Piłsudskiego 79”
§ 3. Zgodnie ze zmianami w § 1 i § 2 niniejszej uchwały zmianie ulega treść załącznika nr 2 do Statutu, określającego Schemat Organizacyjny Pionu Medycznego.
§ 4. Załącznikiem do uchwały jest jednolity tekst
Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
uchwalony przez Radę Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w dniu 2 grudnia 2009 roku. Jednolity tekst Statutu zostanie ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w drodze obwieszczenia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Suskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego:
Tadeusz Gancarz
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr 0049/XXXIII/269/09
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.

STATUT "ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ" z dnia 1 października 1997 roku
z późniejszymi zmianami, (Tekst jednolity z dnia 2 grudnia 2009 r.)
Rozdział 1
Postanowienia Ogólne

Rozdział 2
Siedziba i obszar działania oraz cele i zadania Zespołu

§ 1. 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, zwany dalej Zespołem, jest samodzielnym
publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

§ 4. Siedzibą Zespołu jest miasto Sucha Beskidzka,
ul. Szpitalna 22.

2. Zespół posługuje się nazwą skróconą, która
brzmi – ZOZ Sucha Beskidzka.
§ 2. 1. Zespół został utworzony przez Wojewodę
Bielskiego.
2. Zgodnie z ustawą określoną w § 3 ust.3 Statutu
jednostką samorządu terytorialnego właściwą do przejęcia uprawnień organu, który utworzył Zespół Opieki
Zdrowotnej został Powiat Suski.
3.
Organem Powiatu Suskiego właściwym
w sprawach związanych z funkcjonowaniem Zespołu
jest Rada Powiatu, chyba że co innego wynika z ustaw,
innych aktów prawnych oraz ze Statutu Zespołu.
§ 3. Zespół działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz.U.07.14.89),
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027 z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 13 października 1998 r. w sprawie
przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.98.133.872 z późn. zm.),
4) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U.02.76.694 z późn. zm.),
5) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.05.249.2104 z późn. zm.),
6) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny
pracy (Dz.U.04.125.1317),
7) Zarządzenia Wojewody Bielskiego Nr 151/97 z dnia
20 listopada 1997r. zmieniającego Zarządzenie Wojewody Bielskiego Nr 138/97 z dnia 27 października
1997r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki
Zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej”.
8) Niniejszego Statutu.
9) Innych przepisów regulujących funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i państwowych jednostek organizacyjnych, w tym Kodeksu Cywilnego.
§ 3a. 1. Zespół uzyskał osobowość prawną z chwilą
wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Bielsku Białej Wydział VI Gospodarczy.
2. Zespół został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym właściwym dla Krakowa Śródmieścia Wydział
XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5. Celem działania Zespołu jest ochrona zdrowia
ludności objętej obszarem jego działania, realizowana
w szczególności poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, lecznictwa stacjonarnego, pomocy doraźnej, rehabilitacji, opieki długoterminowej, dializoterapii oraz służby medycyny pracy.
§ 6. Obszarem działania Zespołu w zakresie pomocy doraźnej jest obszar Powiatu Suskiego, a w pozostałym zakresie, o którym mowa w § 5, teren całego kraju
z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027
z późn. zm.).
§ 7. Do podstawowych zadań Zespołu należy:
1) sprawowanie szpitalnej opieki zdrowotnej w specjalnościach reprezentowanych przez Zespół,
2) udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych przez poradnie specjalistyczne,
3) realizowanie świadczeń z zakresu pomocy doraźnej
i ratownictwa medycznego,
4) sprawowanie opieki zdrowotnej w zakresie medycyny
pracy,
5) udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji,
6) udzielanie świadczeń w zakresie dializoterapii,
7) udzielanie świadczeń diagnostycznych,
8) prowadzenie działalności z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej, profilaktycznej i oświatowowychowawczej,
9) inne zadania wynikające z przepisów dotyczących
obowiązków zakładów opieki zdrowotnej oraz zlecone
przez organa administracji państwowej, samorządowej, Narodowy Fundusz Zdrowia i inne instytucje zlecające takie zadania,
10) prowadzenie działalności gospodarczej przez Zespół,
w szczególności w zakresie:
a) sklepu zielarsko – medycznego,
b) usług hotelarskich – pokoje gościnne
11) realizowanie zadań związanych z obroną narodową,
12) prowadzenie kształcenia osób przygotowujących się
do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny.
Rozdział 3
Zarządzanie Zespołem
§ 8. 1. Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zespołu. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Zespołu i ponosi za nie odpowiedzialność.
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2. Dyrektor zarządza Zespołem przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,
Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych
i Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa.
3. Zastępca Dyrektora jest umocowany do reprezentowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej w czynnościach prawnych dokonywanych
z podmiotami zewnętrznymi.
3a. Zakres umocowania, o którym mowa w ust.3
jest tożsamy z zakresem obowiązków wynikających
z umowy zawartej z Zastępcą Dyrektora.
4. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników
do realizacji określonych zadań Zespołu ustalając każdorazowo zakres i czas ich umocowania.
§ 9. Dyrektor jest kierownikiem Zakładu Pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
§ 10. Zarząd Powiatu Suskiego:
1) zawiera z Dyrektorem Zespołu umowę cywilnoprawną lub,
2) nawiązuje stosunek pracy, który może mieć charakter
powołania lub umowy o pracę.
§ 11. 1. Jednostki organizacyjne Zespołu tworzy,
znosi, łączy i przekształca Dyrektor Zespołu, według
procedury przewidzianej w ustawie o zakładach opieki
zdrowotnej.
2. Utworzenie, zniesienie, połączenie lub przekształcenie jednostki organizacyjnej zmieniające działalność Zespołu i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych wymaga uzgodnienia z Radą Społeczną.
Rozdział 4
Struktura organizacyjna Zespołu
§ 12. W skład Zespołu wchodzą następujące struktury organizacyjne:
1) Pion Medyczny,
2) Pion Zarządzania, Finansów i Rachunkowości,
3) Pion Techniczno-Eksploatacyjny,
4) Sekretariat Dyrektora i Zastępców Dyrektora,
5) Biuro Administracyjne,
6) Dział Prawny,
7) Dział Organizacji i Nadzoru.
§ 13. 1. Zakres zadań i strukturę organizacyjną pionów ustala Dyrektor.
2. Strukturę organizacyjną oraz cele i zadania pionów wymienionych w § 12 określają ramowe regulaminy.
3. Schemat organizacyjny Zespołu określa załącznik nr 1 do Statutu.
§ 13a. 1. W skład Pionu Medycznego Zespołu
wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
I Jednostki medyczne Szpitala Rejonowego im. Dr Jana
Gawlika w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22:
1) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2) Oddział Reumatologiczny
3) Oddział Pediatryczny
4) Izba Przyjęć Pediatryczna
5) Oddział Kardiologiczny
6) Oddział Wewnętrzny
-- Pododdział Nefrologiczny
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7) Oddział Urologiczny
8) Oddział Neurologiczny
-- Pododdział Udarowy
9) Oddział Ginekologiczny
10) Oddział Położniczy rooming – in
11) Izba Przyjęć Położnicza
12) Oddział Neonatologiczny
13) Oddział Chirurgiczny
-- Pododdział Chirurgii Onkologicznej
14) Oddział Urazowo-Ortopedyczny
15) Oddział Dzienny Chemioterapii Onkologicznej
16) Blok Operacyjny
17) Stacja Dializ
II Jednostki medyczne Szpitala im. Ks. Stanisława Czartoryskiego w Makowie Podhalańskim, al. Kasztanowa 17:
1) Oddział Obserwacyjno – Zakaźny
2) Izba Przyjęć Oddziału Zakaźno-Obserwacyjnego
3) Oddział Wewnętrzny
4) Oddział Medycyny Paliatywnej
5) Izba Przyjęć
III Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Makowie Podhalańskim, al. Kasztanowa 17
IV Przychodnia Specjalistyczna, Sucha Beskidzka,
ul. Szpitalna 22:
1) Poradnia Alergologiczna
2) Poradnia Chemioterapii Onkologicznej
3) Poradnia Chirurgiczna
4) Poradnia Chirurgii Onkologicznej
5) Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu
6) Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
7) Poradnia Chorób Zakaźnych - Maków Podhalański,
al. Kasztanowa 17
8) Poradnia Diabetologiczna
9) Poradnia Diagnostyki i Leczenia Padaczki
10) Poradnia Endokrynologiczna
11) Poradnia Hepatologiczna - Maków Podhalański,
al. Kasztanowa 17
12) Poradnia Kardiologiczna
13) Poradnia Konsultacyjna Ginekologiczno – Położnicza
14) Poradnia Laktacyjna
15) Poradnia Laryngologiczna
16) Poradnia Laryngologiczna - Maków Podhalański,
ul. Kościuszki 1
17) Poradnia Leczenia Choroby Parkinsona i Chorób
Otępiennych
18) (skreślony)
19) Poradnia Medycyny Pracy
20) Poradnia Medycyny Pracy - Maków Podhalański,
ul. Kościuszki 1
21) Poradnia Medycyny Szkolnej
22) Poradnia Medycyny Paliatywnej - Maków Podhalański, al. Kasztanowa 17
23) Poradnia Nefrologiczna
24) Poradnia Neurologiczna dla Dorosłych
25) Poradnia Okulistyczna
26) Poradnia Ortopedyczna
27) Poradnia Patologii Noworodka
28) Poradnia Psychologii Klinicznej
29) Poradnia Reumatologiczna i Leczenia Osteoporozy
30) Poradnia Rehabilitacyjna
31) Poradnia Urologiczna
32) Poradnia Zdrowia Psychicznego - Sucha Beskidzka,
ul. Handlowa 1
33) Szkoła Rodzenia
V Jednostki Diagnostyczne, Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22:
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1) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Sucha Beskidzka,
ul. Szpitalna 22
a) Laboratorium
b) Punkt Pobrań Badań - Maków Podhalański, al. Kasztanowa 17
c) Punkt Pobrań Badań – Jordanów, ul. Piłsudskiego
79
2) Zakład Diagnostyki Obrazowej, Sucha Beskidzka,
ul. Szpitalna 22
a) Pracownia RTG
b) Pracownia USG
c) Pracownia RTG - Maków Podhalański, al. Kasztanowa 17
d) Pracownia Tomografii Komputerowej
3) Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
4) Pracownia Audiometryczna
5) Pracownia Spirometrii
6) Pracownia EEG
7) Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej
8) Pracownia Ultrosonografii Dopplerowskiej
9) Pracownia Cytologiczna
VI Dział Pomocy Doraźnej, Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22
1) Szpitalny Oddział Ratunkowy
2) Izba Przyjęć
3) Zintegrowane Stanowisko Dyspozytora Medycznego
4) Zespół wyjazdowy reanimacyjny R-specjalistyczny –
Sucha Beskidzka, ul. Makowska 26
5) Zespół wyjazdowy wypadkowy W-podstawowy –
Jordanów, ul. Piłsudskiego 79
6) Zespół wyjazdowy wypadkowy W-podstawowy –
Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22
7) Ambulatoryjna i wyjazdowa opieka całodobowa –
Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22
8) Ambulatoryjna i wyjazdowa opieka całodobowa –
Jordanów, ul. Piłsudskiego 79
VII Zakład Patomorfologii, Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22:
1) Prosektorium
2) Pracownia Patomorfologii
VIII Dział Rehabilitacji, Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22:
1) Dział Rehabilitacji
2) Dział Rehabilitacji - Maków Podhalański al. Kasztanowa 17
IX Apteka, Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22
X Sterylizacja, Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22
XI Ośrodek Kształcenia Lekarza Rodzinnego
2. Schemat organizacyjny pionu medycznego
określa załącznik nr 2 do Statutu.
§ 13b. 1. Oddziałami szpitala kierują ordynatorzy
lub zarządzają zespołem lekarskim i pielęgniarskim koordynatorzy oddziałów. Pozostałymi jednostkami kierują
kierownicy jednostek lub zarządzają koordynatorzy jednostek.
2. Pracą pielęgniarek kierują Zastępca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa, Przełożona Pielęgniarek, Oddziałowe
oraz zarządzają personelem pielęgniarskim Pielęgniarki
Koordynujące.
§ 13c. Organizację i porządek procesu udzielania
świadczeń zdrowotnych w Zespole określa Regulamin
Porządkowy.
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Rozdział 5
Rada Społeczna Zespołu

§ 14. Rada Społeczna powoływana jest przez Radę
Powiatu Suskiego.
§ 15. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) Starosta Suski lub osoba przez niego wyznaczona
jako przewodniczący.
2) Jako członkowie – przedstawiciel Wojewody Małopolskiego oraz osoby wybrane przez Radę Powiatu
Suskiego w liczbie nie przekraczającej 15.
3) Dokonując wyboru Rady Społecznej , Rada Powiatu
kieruje się zasadą zapewnienia reprezentacji gmin
z obszaru działania Zespołu.
§ 16. W posiedzeniach uczestniczy:
1) z głosem doradczym Dyrektor Zespołu,
2) członkowie Rady Społecznej,
3) przedstawiciele samorządów zawodów medycznych,
4) przedstawiciele związków zawodowych, działających
w Zespole,
5) inni zaproszeni goście
§ 17. Do zadań Rady Społecznej Zespołu należy:
1) Przedstawianie organom Powiatu Suskiego wniosków i opinii w sprawach:
a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
b) zbycia środka trwałego,
c) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
i sprzętu medycznego, odpowiadającym kryteriom
środka trwałego,
d) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zespołu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
e) przyznawania Dyrektorowi Zespołu nagród,
f) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zespołem Opieki Zdrowotnej
z Dyrektorem Zespołu,
2) Przedstawienie Dyrektorowi Zespołu wniosków
i opinii w sprawach:
a) planu rzeczowo – finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i rzeczowo – finansowego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) pokrycia straty,
3) Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz
przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Radzie
Powiatu,
4) Zatwierdzanie Regulaminu Porządkowego Zespołu,
5) Dokonywanie określonych analiz skarg i wniosków
wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń
zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
6) Przedstawienie wniosków organowi finansującemu
określony zakres działalności, w którego imieniu Rada
Społeczna wykonuje swoje zadania,
6a) Opiniowanie wniosku Dyrektora Zespołu, w sprawie
wyrażenia zgody wojewody na czasowe zaprzestanie
działalności całkowicie lub w zakresie niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych Zespołu.
7) Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie
i statucie Zespołu.
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§ 18. Rada Społeczna działa w oparciu o regulamin
działalności ustalający tryb zwoływania posiedzeń, tryb
pracy i tryb podejmowania uchwał.
§ 19. Kadencja Rady Społecznej Zespołu trwa cztery
lata i kończy się z chwilą powołania nowej Rady.
§ 20. W razie rezygnacji lub innej przyczyny niemożności uczestniczenia w pracach Rady Społecznej jej
członka – Rada Powiatu dokonuje wyboru nowego
przedstawiciela z uwzględnieniem zapisu § 15.
§ 21. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zespołu przysługuje prawo odwołania do Rady Powiatu.
Rozdział 6
Gospodarka finansowa

Poz. 1163

2a. Zadania, o których mowa w ust.1 pkt. 2a, mogą być współfinansowane ze środków publicznych pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw
zdrowia, podmiotu, który utworzył zakład, oraz jednostki
samorządu terytorialnego lub innych podmiotów,
uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.
§ 25. Zespół może otrzymać dotacje budżetowe na:
1) Realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom
i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz
promocję zdrowia,
2) Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
3) Remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu
medycznego,
4) Cele szczególne określone w odrębnych przepisach.
§ 26. Wartość majątku Zespołu określają:

§ 22. Gospodarkę finansową prowadzi Zespół samodzielnie pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty swojej działalności oraz
zobowiązania.
§ 23. 1. Zespół prowadzi gospodarkę na podstawie
rocznych planów rzeczowo-finansowych, planów inwestycyjnych i kredytowych zaopiniowanych przez Radę
Społeczną i zatwierdzonych przez Dyrektora Zespołu.
2. Zespół przyjmuje jako rok obrachunkowy i podatkowy rok kalendarzowy, z wyjątkiem rozpoczęcia samodzielnej działalności, której okres obrachunkowy obejmował czas od 1 grudnia 1997r. do 31 grudnia 1998r.
§ 24. 1. Zespół może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na
podstawie umowy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,
2) na realizację programów zdrowotnych w porozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i programów
Zintegrowane Ratownictwo Medyczne, w tym na niezbędne do ich wykonania wydatki inwestycyjne lub
zakup specjalistycznych wyrobów medycznych,
na podstawie umowy i w zakresie w niej określonym,
2a) na realizację programów współfinansowanych ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
3) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż
wymieniona w pkt. 1 i 2, jeżeli statut zakładu przewiduje prowadzenie takiej działalności,
4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego z zastrzeżeniem art. 42 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi
przepisami.
2. Zadania, o których mowa w ust.1 pkt. 1, 2 i 5,
mogą być finansowane ze środków publicznych pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw
zdrowia, organu, który utworzył zakład, oraz jednostki
samorządu terytorialnego lub innych podmiotów,
uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.

1) fundusz założycielski,
2) fundusz zakładu.
§ 27. 1. Zespół prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.
2. Roczne sprawozdanie finansowe Zespołu podlega badaniu i ogłoszeniu na zasadach określonych
w ustawie o rachunkowości.
2a. Dyrektor Zespołu mocą uchwały Zarządu Powiatu może być upoważniony do wyboru biegłego rewidenta, celem zbadania sprawozdania finansowego.
3. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu.
§ 28. 1. Zespół samodzielnie decyduje o podziale
nadwyżki finansowej.
2. Zespół pokrywa we własnym zakresie ujemny
wynik finansowy z zastrzeżeniem wynikającym z art. 60
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 29. Zmiany i uzupełnienia statutu wymagają
uchwał Rady Społecznej i zatwierdzenia przez Radę
Powiatu.
§ 30. W sprawach statutem nie uregulowanych
znajdą zastosowanie przepisy ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej, akty wykonawcze wydane na jej podstawie
oraz inne właściwe akty normatywne
§ 31. Statut oraz każdorazowa jego zmiana wymaga
zatwierdzenia przez organ założycielski.
Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego:
Tadeusz Gancarz
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Rady Powiatu Suskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXVI/407/10
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i
rozmiaru obniżek.
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8, art. 40 ust.1,
art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze
zm.), art. 42 ust. 6, 7 pkt 2 i 3, art. 42a ust.1,2 i art.91d
pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006r. nr 97, poz.674 ze zm.)
Rada Miejska w Brzeszczach
Uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzinzajęć dydaktycznych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach
podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Brzeszcze, jak w tabeli nr 1 załącznika do uchwały
będącego jej integralną częścią,
2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lubopiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą oraz na
rzecz dzieci i rodzin przez nauczycieli nie wymienionych
w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć,
jak w tabeli nr 2 załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub
opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli
wymienionych w § 1 pkt 2 uchwały, należy rozumieć
zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji
zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych,
profilaktycznych i korekcyjnych.
§ 3. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć przez godzinę zajęć dydaktycznych należy
rozumieć jednostkę 45 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć 60 minut.
§ 4. 1. W przypadku konieczności łączenia różnych
wymiarów pensum w ramach jednego etatu, ustala się
pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby
zrealizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny

zrealizowane powyżej takiego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe.
2.Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli
zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych
ustala się według zasad określonych w ust.1
§ 5. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w przedszkolach, w szkołach podstawowych i gimnazjach nie można przydzielić godzin ponadwymiarowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z organizacji procesu dydaktycznego można dyrektorowi zezwolić na realizację uzupełniających godzin ponadwymiarowych do wysokości ½
jego tygodniowego obniżonego wymiaru zajęć.
§ 6. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym
wymiarze zajęć obniża się na jego wniosek, tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć z tytułu wykonywania zadań
doradcy metodycznego w ramach stosunku pracy
w szkole lub placówce oświatowej, dla której organem
prowadzącym jest Gmina Brzeszcze. 2. Obniżka godzin
zajęć wynosi 1/3 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć z tytułu wykonywania zadań doradcy
metodycznego. 3. Obniżka godzin może być cofnięta
w każdym czasie, jeżeli ustaną przyczyny jej przyznania
bez konieczności uprzedniego wypowiedzenia.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XX/230/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzeszcz
§ 9. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 września 2010r
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Senkowski
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Załącznik
do Uchwały nr XXXVI/407/10
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 25 lutego 2010 r.

Tabela obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, określonych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach prowadzonych
przez Gminę Brzeszcze.
Lp.
1

2

3
4

Stanowisko kierownicze
Dyrektor przedszkola
- realizujący 25 godzinne pensum
- realizujący 22 godzinne pensum
Dyrektor zespołu szkolno- przedszkolnego
- do 5 oddziałów
- 6 i więcej oddziałów
Dyrektor szkoły każdego typu
Wicedyrektor szkoły każdego typu

Ilość godzin obniżki
21
18
12
14
14
12

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z pkt. 1 załącznika do uchwały odnosi się również do nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych
nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
Tabela tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3
ustawy Karta Nauczyciela
Lp.

Stanowisko

1
2

Pedagog
Nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną
- w szkole podstawowej i gimnazjum
- przedszkolu
Nauczyciel przedszkola prowadzący zajęcia w grupie mieszanej obejmującej przynajmniej 10 dzieci sześcioletnich
Logopeda, inny specjalista prowadzący zajęcia specjalistyczne:
- w przedszkolu
- szkole podstawowej i gimnazjum
Psycholog
- w szkole i gimnazjum
- w przedszkolu
Doradca zawodowy
Nauczyciel prowadzący terapię zajęciową
- w szkole i gimnazjum
- w przedszkolu

3
4

5

6
7

Obowiązkowy tygodniowy
wymiar godzin
25
18
25
22
25
25
25

25
25
25
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UCHWAŁA NR XLI/385/10
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/123/07 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 25 października 2007 r. w sprawie
określenia kryteriów i zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta
Bochni.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1
pkt 3 w związku z art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust. 2 - 4 , w związku z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomo-

ściami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)
Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/123/07 Rady Miejskiej
w Bochni z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia kryteriów i zasad zbywania lokali mieszkalnych
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w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta
Bochni w § 4 dodaje się ust. 6, 7 i 8, w brzmieniu:
"6.. Bonifikatę, o której mowa w ust. 2 obniża się o:
1) 2 punkty procentowe- gdy wartość nakładów poniesionych przez Gminę Miasta Bochnia na remont lokalu
mieszkalnego będącego przedmiotem sprzedaży wyniosła mniej niż 2.000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych);
2) kolejne 2 punkty procentowe - za każde następne
rozpoczęte 2.000,00 zł wartości nakładów poniesionych przez Gminę Miasta Bochnia na remont lokalu
mieszkalnego będącego przedmiotem sprzedaży; z zastrzeżeniem ust. 7.
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ła remont. Obniżenie bonifikaty następuje po przeprowadzeniu na etapie postępowania poprzedzającego
sprzedaż lokalu mieszkalnego ustalenia wartości nakładów poczynionych na ten lokal.
8. Wartość nakładów, ustalana będzie na podstawie dokumentów uzyskanych od zarządcy. "
§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych do
dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się zapisy uchwały, w jej dotychczasowym brzmieniu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewóztwa Małopolskiego.

7. Obniżenie bonifikaty, o której mowa w ust. 6
stosuje się do osób nabywające lokale mieszkalne,
w których Gmina Miasta Bochnia w okresie dziesięciu
lat poprzedzającego zawarcie aktu notarialnego wykona-

Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski
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UCHWAŁA NR XXXV/295/10
RADY GMINY W BORZĘCINIE
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Przyborowie
Na podstawie 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 późn. zm.) oraz art. 5, art. 58
ust. 1 i art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) Rada Gminy w Borzęcinie uchwala, co następuje:
§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2010 r. Publiczne Przedszkole w Przyborowie.
§ 2. Organizację Publicznego Przedszkola w Przyborowie określa statut, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Siedzibą Publicznego Przedszkola w Przyborowie jest miejscowość Przyborów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Borzęcin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie:
Czesław Małek

Załącznik
do Uchwały nr XXXV/295/10
Rady Gminy w Borzęcinie
z dnia 10 lutego 2010 r.
Statut Publicznego Przedszkola w Przyborowie
Rozdział 1
Nazwa i typ przedszkola.
§ 1. Nazwa Przedszkola brzmi: Publiczne Przedszkole w Przyborowie.
§ 2. 1. Siedzibą Przedszkola jest miejscowość Przyborów, adres Przyborów 192 32 -823 Szczepanów.
2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Borzęcin.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
jest Małopolski Kurator Oświaty.
4. Publiczne Przedszkole w Przyborowie jest jednostką budżetową Gminy Borzęcin.

§ 3. Publiczne Przedszkole w Przyborowie jest
przedszkolem dwuoddziałowym, dziewięciogodzinnym.
Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola.
§ 4. 1. Przedszkole realizuje cele określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych,
a w szczególności podstawie programowej wychowania
przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu
i ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym
i przyrodniczym.
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2. Do podstawowych celów i zadań przedszkola
należy:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
2) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich
potrzeb oraz możliwości psychofizycznych,
3) współdziałanie z rodziną, pomoc w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
4) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
5) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia
tożsamości narodowej, językowej i religijnej,
6) w miarę możliwości Przedszkole realizuje i organizuje
opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju
dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu
dziecka.
§ 5. Sposób sprawowania opieki przez Przedszkole
nad dziećmi określa się następująco:
1) zakres wykonywania zadań opiekuńczych dostosowany jest do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny,
2) Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczny pobyt
podczas zajęć obowiązkowych oraz w czasie organizowanych wycieczek i imprez,
3) za bezpieczeństwo w oddziale odpowiada nauczyciel,
któremu imiennie powierzono grupę,
4) za bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów i wyjść
do ogrodu zabaw odpowiada nauczyciel oraz wyznaczony pracownik, który mu towarzyszy,
5) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo
dzieci ponoszą także pozostali pracownicy Przedszkola.
§ 6. 1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z Przedszkola rodzice (prawni opiekunowie), z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Dziecko może odebrać także inna osoba dorosła, która została upoważniona pisemnie przez rodziców
( prawnych opiekunów ), a upoważnienie zostało doręczone nauczycielowi osobiście przez rodzica ( prawnego
opiekuna ) jeden dzień wcześniej.
3. Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny 16:00.
4. W razie nieodebrania dziecka do wyznaczonej
godziny, pozostaje ono pod opieką nauczyciela, aż do
momentu zgłoszenia się rodziców ( prawnych opiekunów ).
Rozdział 3
Organy przedszkola oraz ich zadania i kompetencje.
§ 7. 1. Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
2. Nauczyciela na stanowisko dyrektora powołuje
organ prowadzący Przedszkole.
§ 8. Dyrektor Przedszkola:
1) kieruje bieżącą działalnością wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą Przedszkola oraz reprezentuje je
na zewnątrz,
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2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców
podjęte w ramach ich kompetencji,
4) wydaje zarządzenia wewnętrzne w ramach obowiązujących przepisów oraz podjętych przez radę pedagogiczną uchwał,
5) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki
harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole,
7) wyraża zgodę na realizację obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem i sprawuje nadzór nad realizacją tego obowiązku przez dzieci zapisane do Przedszkola,
8) może skreślić dziecko z listy wychowanków po jego
miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności, po
uprzednim podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną,
9) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych
nauczycieli i innych pracowników Przedszkola i realizuje zadania z tego wynikające,
10) współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców
w realizacji zadań Przedszkola,
11) dysponuje środkami finansowymi określonymi
w planie finansowym Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
12) opracowuje arkusz organizacji Przedszkola i przedkłada je do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
13) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
szczegółowych.
§ 9. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, której przewodniczącym jest Dyrektor.
§ 10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planu pracy Przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego,
4) podejmowania uchwał w sprawie skreślenia z listy
wychowanków.
§ 11. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy Przedszkola, w tym tygodniowy
rozkład zajęć przedszkola i rozkład zajęć dodatkowych,
2) projekt planu finansowego Przedszkola,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 12. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu
pierwszego semestru, po zakończeniu rocznych zajęć
w przedszkolu oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania
mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, organu prowadzącego przedszkole, albo co najmniej 1/3 członków
Rady Pedagogicznej.
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§ 13. 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje
zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny
za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
i porządku zebrania.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać
25 dzieci. Do jednego oddziału przyjmowane są dzieci
w wieku 5 - 6 lat, natomiast do drugiego dzieci w wieku
2,5 do 4 lat.

2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jej członków.

§ 20. 1. Organizacja pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej odbywa się w oparciu o podstawę
programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz na podstawie
programów wychowania przedszkolnego wybranych
przez nauczycieli z obowiązujących zestawów programów wychowania w przedszkolu albo programów autorskich i własnych w ramach działalności innowacyjnej
i eksperymentalnej.

3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej
działalności. Zebrania Rady są protokołowane.
§ 14. 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt
statutu Przedszkola albo jego zmian i uchwala statut
Przedszkola i jego zmiany.
2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora ze stanowiska.
3. W przypadku określonym w ust. 2 organ
uprawniony do odwołania dyrektora jest obowiązany
przeprowadzić postępowania wyjaśniające i powiadomić o jego wynikach Radę Pedagogiczną w terminie
14 dni od dnia otrzymania wniosku.
§ 15. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających
do Przedszkola, która:
1) jest społecznym organem działającym na rzecz Przedszkola,
2) współdziała z Dyrektorem i nauczycielami w celu
ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę
i Przedszkole.
§ 16. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej
działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem
Przedszkola.
§ 17. W celu wspierania działalności statutowej
przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł.
§ 18. 1. Każdy z organów Przedszkola ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji określonych ustawą
o systemie oświaty i wewnętrznymi regulaminami.
2. Organy te mają obowiązek wspóldziałania
między sobą. Organem koordynującym wspólpracę jest
Dyrektor.
3. W razie zaistnienia sporów między organami
Przedszkola, głównym obowiązkiem organów jest dążenie do ich rozstrzygnięcia na terenie Przedszkola. Organy między sobą ustalają formy i sposoby ich rozstrzygnięcia.
4. W przypadku wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu, organy Przedszkola mogą zwrócić
się w zależności od rodzaju sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny o rozstrzygnięcie sporu. Tak podjęte rozstrzygnięcie jest ostateczne i wiążące strony.
Rozdział 4
Organizacja przedszkola.
§ 19. 1. W Przedszkolu funkcjonują dwa oddziały
obejmujące dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

2. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,
a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka
obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - 30 minut.
4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych
w Przedszkolu określają odrębne przepisy.
§ 21. 1. Szczegółówą organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora.
Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.
2. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się
w szczególności:
1) czas pracy poszczególnych oddziałow,
2) liczbę pracowników Przedszkola,
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole.
§ 22. 1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia
określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
Przedszkola na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych
oraz oczekiwań rodziców.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład
dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniany w ciągu dnia.
§ 23. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok.
2. Dzienny czas pracy Przedszkola wynosi 9 godzin - od godziny 7:00 do godziny 16:00.
3. Terminy przerw w pracy Przedszkola ustalane
są w arkuszu organizacji Przedszkola na wniosek Dyrektora i zatwierdzane przez organ prowadzący.
Rozdział 5
Zasady odpłatności.
§ 24. Wysokość i zasady odpłatności za pobyt dzieci
w Przedszkolu oraz odpłatności za korzystanie z wyżywienia pracowników ustala Rada Gminy w Borzęcinie
na podstawie przepisów.
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Rozdział 6
Zadania i obowiązki nauczycieli i innych pracowników
Przedszkola.
§ 25. 1. Zadania statutowe Przedszkole realizuje
z pomocą zatrudnionych nauczycieli z przygotowaniem
pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli
i innych pracowników regulują odrębne przepisy.
3. Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania,
wymogi kwalifikacyjne, prawa i obowiązki nauczycieli
określa Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze.
4. Nauczycieli w wykonywaniu zadań statutowych
Przedszkola wspierają:
1) intendent, intendentka,
2) kucharz, kucharka,
3) woźny, woźna.
5. Liczba nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych oraz ich wymiar czasu pracy zależy od potrzeb placówki w danym roku szkolnym. Strukturę potrzeb limituje projekt organizacji Przedszkola.
Liczbę pracowników ustala dyrektor Przedszkola, a zatwierdza organ prowadzący.
6. Szczegółowe zakresy zadań dla nauczycieli oraz
innych pracowników określa dyrektor Przedszkola
w przydziałach czynności i obowiązków.
§ 26. 1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo dydaktyczną i opiekuńczą z dziećmi w powierzonym mu
oddziale.
2. Nauczyciel opiekuje się powierzonym mu oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.
§ 27. 1. Zadaniem nauczyciela Przedszkola jest:
1) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami)
w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
2) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych
uwzględniających potrzeby i zainteresowania dzieci,
3) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczodydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi
programami nauczania, oraz dbanie o jej jakość,
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających
na celu poznanie, zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji
przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu (karty
obserwacji, notatki bieżące, prace dzieci, arkusze badawcze) i podejmowanie działań wychowawczych
i dydaktycznych,
5) prowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
6) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,
7) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
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8) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo
dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,
9) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach
doskonalenia zawodowego,
10) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
11) eliminowanie przczyn niepowodzeń dzieci,
12) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
13) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
14) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
15) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze
dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,
16) poddawanie się ocenie,
17) współdziałanie z innymi nauczycielami w zakresie
planowania pracy wychowawczo – dydaktycznej,
w celu jednolitego oddziaływania oraz wzajemne
przekazywanie informacji dotyczących dzieci,
18) współpraca z nauczycielami zajęć dodatkowych,
19) przestrzeganie wypracowanych przez Radę Pedagogiczną zasad i regulaminów obowiązujących w przedszkolu,
20) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka
i utrzymywanie kontaktu z jego rodzicami, szanowanie
godności dziecka i respektowanie jego praw,
21) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo –
oświatowych,
22) czynny udział w pracach związanych z podnoszeniem jakości pracy Przedszkola,
23) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora
Przedszkola wynikających z bieżącej działalności placówki.
2. Nauczyciel udziela rodzicom (prawnym opiekunom) bieżącej informacji o postępach dzieci w czasie
codziennych kontaktów, okolicznościowych, dyżurów
wychowawcy oraz podczas zebrań z rodzicami.
§ 28. Wszyscy pracownicy Przedszkola dbają
o mienie Przedszkola, prawidłowe wykorzystanie urządzeń i sprzętu.
Rozdział 7
Prawa i obowiązki dzieci.
§ 29. 1. Dzieci w Przedszkolu mają prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczodydaktycznego i opieki, zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej,
2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego
godności osobistej,
3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie
wychowawczo- dydaktycznym,
4) swobodnego wyrażania swoich myśli, wyznawania
dowolnej religii i postępowania zgodnie ze swoim
sumieniem,
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5) życia i rozwoju – warunków sprzyjających jego rozwojowi.
2. Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają obowiązek:
1) przestrzegania ogólno przedszkolnego kodeksu postępowania zgodnego z normami i wartościami
współżycia społecznego,
2) stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziałów
umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela, dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej.
3. W Przedszkolu wobec wychowanków może być
stosowany zgodny z normami i wartościami współżycia
społecznego system nagród i kar.
4. Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków po dłuższej niż miesiąc nieusprawiedliwionej
nieobecności. Skreślenie dziecka musi poprzedzić
uchwała Rady Pedagogicznej.
Rozdział 8
Szczegółowe zasady rekrutacji do Przedszkola.
§ 30. 1. Dzieci przyjmowane są do przedszkola
w oparciu o kartę zgłoszenia w miarę wolnych miejsc.
Gdy zgłoszonych dzieci jest więcej niż wolnych miejsc
w przedszkolu o przyjęciu dziecka decyduje Komisja
Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora i odbywająca swoje posiedzenie najpóźniej do 30 kwietnia.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: dyrektor przedszkola, przedstawiciel pracowników przedszkola, przedstawiciel Rady Rodziców lub inne osoby powołane przez dyrektora.
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1) dzieci uczęszczające już do Przedszkola,
2) dzieci sześcioletnie i pięcioletnie,
3) dzieci obojga rodziców pracujących,
4) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących
dzieci,
5) dzieci objęte opieką społeczną,
6) dzieci z rodzin wielodzietnych,
7) dzieci niepełnosprawne.
5. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych
dzieci niż liczba miejsc w Przedszkolu, przyjęć dokonuje
dyrektor Przedszkola.
6. W przypadku, kiedy dziecko nie zostało przyjęte
do Przedszkola, rodzic ma prawo odwołać się na piśmie
(w terminie 7 dni) do dyrektora Przedszkola. Dyrektor
jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania i udzielenia
odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania. Po tym terminie rodzic ma prawo
odwołać się do organu prowadzącego Przedszkole.
7. W uzasadnionych przypadkach, Dyrektor może
przyjąć dziecko do Przedszkola w czasie trwania roku
szkolnego.
Rozdział 9
Zasady gospodarki finansowej.
§ 31. 1. Przedszkole jest jednostką budżetową
Gminy Borzęcin.
2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
Rozdział 10
Postanowienia końcowe.

3. Rekrutację prowadzi się w okresie:
1) od 16 marca do 15 kwietnia – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola,
2) od 16 do 30 kwietnia – rozpatrywanie złożonych kart,
3) do 30 kwietnia – wywieszenie na tablicy informacyjnej Przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych do
Przedszkola, imiennej listy dzieci, które nie zostały
przyjęte oraz informacji o ponownym rozpatrzeniu
odwołań rodziców dzieci, które nie zostały przyjęte.

§ 32. 1. Przedszkole posiada pieczęć urzędową.
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie:
Czesław Małek

4. W pierwszej kolejności do Przedszkola przyjmowane są:
1167
1166

1167

UCHWAŁA NR XXXV/296/10
RADY GMINY W BORZĘCINIE
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na terenie Gminy Borzęcin
Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oswiaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy w Borzęcinie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/89/04 Rady Gminy w Borzęcinie z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Bo-

rzęcin ( Dz.Urz. Woj. Mał. Nr 209, poz. 2354 ) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 1 po punkcie 3 dopisuje się punkt 4 "4) Publiczne
Przedszkole w Przyborowie.",
2) w § 2 skreśla się punkt 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Borzęcin.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 181

– 9977 –

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie:
Czesław Małek

1167

1168
1168

UCHWAŁA NR XXXV/297/10
RADY GMINY W BORZĘCINIE
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Przyborowie do Zespołu Szkół w Przyborowie
Na podstawie 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 późn. zm. ) oraz art. 5, art. 58
i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm. ) Rada Gminy w Borzęcinie uchwala,
co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2010 r. włącza się Publiczne
Przedszkole w Przyborowie do Zespołu Szkół w Przyborowie.
§ 2. Zespół Szkół imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie otrzymuje nazwę Zespół
Szkół i Przedszkola imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie.

§ 3. Organizację Zespołu Szkół i Przedszkola imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie
określa statut, który stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi
Gminy Borzęcin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie:
Czesław Małek

Załącznik
do Uchwały nr XXXV/297/10
Rady Gminy w Borzęcinie
z dnia 10 lutego 2010 r.
Statut Zespołu Szkół i Przedszkola imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie
Rozdział 1
Nazwa Zespołu

3. W uzasadnionych przypadkach odrębne imiona
mogą być nadane szkołom wchodzącym w skład Zespołu.

§ 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół i Przedszkola im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie.

4.
Nazwa Zespołu jest używana w pełnym
brzmieniu: Zespół Szkół i Przedszkola im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie.

2. Organem prowadzącym jest Gmina Borzęcin.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
jest Małopolski Kurator Oświaty.
4. Siedziba i adres Szkoły: Przyborów 192, 32-823
Szczepanów, gmina Borzęcin.
5. Zespół Szkół i Przedszkola im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie jest jednostką budżetową gminy Borzęcin.
6. Ilekroć w statucie jest mowa o „Zespole" należy przez to rozumieć, że jest to Zespół Szkół i Przedszkola w Przyborowie.
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Przyborowie,
2) Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
3) Publiczne Przedszkole w Przyborowie.
2. Zespołowi nadaje imię organ prowadzący
na wniosek wspólny Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział 2
Cele i zadania Zespołu
§ 3. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie - podstawa programowa wychowania przedszkolnego, w szczególności koncentrując
się na:
1) wspomaganiu i ukierunkowaniu indywidualnego
rozwoju dzieci poprzez pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizacji i wykorzystania własnej inicjatywy
dzieci;
2) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej;
3) trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez
prawidłowe żywienie, dbaniu o czystość i higienę
osobistą, promowanie zdrowego trybu życia, podejmowanie akcji prozdrowotnych, zapewnianie bezpiecznych warunków przebywania dzieci w placówce;
4) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich
potrzeb i możliwości przedszkola poprzez indywidualizację oddziaływań oraz stałą współpracę z rodzicami(
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opiekunami) dzieci, organizowanie opieki nad dziećmi
niepełnosprawnymi;
5) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie jej
w wychowaniu dzieci,rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu
dziecka do nauki szkolnej;
6) tworzenie sytuacji do twórczego działania i uczenia
się dzieci poprzez zabawę, naśladownictwo;
7) kompensowaniu istniejących braków środowiskowych , tworzenie indywidualnych programów we
współpracy z psychologiem, logopedą dla dzieci;
8) ochronie poszanowania godności osobistej dzieci
oraz życzliwe i podmiotowe ich traktowanie poprzez
indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych;
9) ochronie przed przemocą poprzez rozpoznawanie
źródła zagrożenia i likwidowania go we współpracy
z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi.
2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych: poznawanie i rozumienie świata i siebie, nabywanie umiejętności poprzez działanie, odnajdywanie swojego
miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie, budowanie
systemu wartości. Działania wychowawcze i edukacyjne
nauczycieli koncentrują się w szczególności na:
1) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka
w przyjaznym bezpiecznym i zdrowym środowisku;
2) uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka,
w trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu
wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
3) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności,
dążenia do osiągnięcia celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
4) rozwijaniu wrażliwości moralnej;
5) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu
rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka
– w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
6) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu
do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli
i uczuć;
7) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej;
8) zapewnieniu warunków pełnego rozwoju, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie
i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie
dojrzałości szkolnej.
4. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie
z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym
potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach
ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
5. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza
prowadzona jest na podstawie obowiązującej podstawy
programowej . Podstawa programowa ma charakter
otwarty, stwarza możliwość konstruowania różnych
programów wychowania przedszkolnego. Warunkiem
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wdrożenia tego programu jest uzyskanie zgody Rady
Rodziców, Rady Pedagogicznej.
6.
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi
w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza
przedszkolem:
1) nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci,
2) przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie
są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodne z programem i planem
zajęć,
3) nauczycielka zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak
i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż,
4) każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka
powinna skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce
i inne narzędzia,
5) nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie
przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,
6) nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej
tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dzieci,
7) obowiązkiem nauczycielki jest obserwować, sumiennie
nadzorować, nie pozostawiać dzieci bez opieki, oraz
udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji
gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję, oraz
rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych
niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka),
8) obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi,
9) wycieczki i spacery poza teren powinny odbywać się
przy udziale wymaganej liczby opiekunów , zgodnie
z regulaminem wycieczek.
§ 4. 1. Szkoła podstawowa i gimnazjum realizują
cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty
oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrując się na sprawowaniu funkcji wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych.
2. Zespół stwarza warunki do komplementarnego
rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także możliwości psychofizyczne.
§ 5. Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych
w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowania oraz kształcenia dzieci i młodzieży.
§ 6. 1. Zespół wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej Zespół w szczególności kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Zespołu
i wieku uczniów.
3. Zespół wypracowuje i realizuje program wychowawczy przedszkola i szkół, o którym mowa w odrębnych przepisach.
§ 7. 1. W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej
Zespół w szczególności:
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1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i gimnazjum,
2) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów
poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez
sportowych, olimpiad i konkursów przedmiotowych,
3) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym
trudności z opanowaniem treści programowych.
2. Zespół zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania dla szkoły podstawowej i gimnazjum.
3. Zespół zatrudnia nauczycieli posiadających
kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.
§ 8. Zespół sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły poprzez:
1) organizowanie zajęć świetlicowych dla uczniów,
2) organizowanie dożywiania w świetlicy szkolnej
w formie obiadów dla uczniów,
3) właściwe zaplanowanie dyżurów przez nauczycieli
w czasie przerw między lekcyjnych,
4) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej i zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych.
§ 9. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole sprawują:
1) podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia,
2) podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury.
§ 10. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor,
uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości
kadrowe.
§ 11. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Zespół określają odrębne przepisy.
§ 12. 1. Indywidualne formy opieki nad uczniami
polegają w szczególności na:
1) udzielaniu, w miarę możliwości finansowych Zespołu,
doraźnej lub stałej pomocy finansowej oraz występowanie z wnioskami takimi do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie,
2) zapewnieniu możliwości z korzystania z pomocy poradni pedagogiczno-psychologicznej,
3) objęciu zajęciami wyrównawczymi i korekcyjnokompensacyjnymi.
2. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 pkt 1
przyznaje się na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
§ 13. 1. Każdy oddział powierza się szczególnej
opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących
w tym oddziale.
2. W miarę możliwości organizacyjnych Zespołu,
celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej
skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez etap edukacyjny
obejmujący odpowiednio:
1) przedszkole,
2) klasy I - III szkoły podstawowej,
3) klasy IV -VI szkoły podstawowej,
4) klasy I -III gimnazjum.
3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców.
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4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku
wychowawcy oddziału, klasy z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy
lub z przyczyn organizacyjnych Zespołu:
1) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,
2) na pisemny wniosek 2/3 rodziców uczniów danego
oddziału.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 4 nie są dla
dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor
informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.
Rozdział 3
Organy Zespołu
§ 14. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
§ 15. 1. Do kompetencji Dyrektora Zespołu należy
w szczególności:
1) kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie
go na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, z zastrzeżeniem ust. 2,
3) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych
w ramach jej kompetencji stanowiącej,
5) dysponowanie środkami finansowymi określonymi
w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez
Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności
za ich prawidłowe wykorzystanie,
6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów
szczególnych.
2. Dyrektor Zespołu nie będący nauczycielem nie
może sprawować nadzoru pedagogicznego. W tym
przypadku nadzór pedagogiczny sprawuje inny nauczyciel, któremu powierzono inne stanowisko kierownicze.
3. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami
i Samorządem Uczniowskim.
4. Dyrektor Zespołu zapewnia na bieżąco wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
5. Sytuacje konfliktowe pomiędzy poszczególnymi organami Zespołu rozwiązuje Dyrektor przy udziale
wszystkich zainteresowanych. Jeżeli Dyrektor nie jest
w stanie rozwiązać problemów stwarzających konflikt,
informuje o zaistniałej sytuacji organ prowadzący Zespół i organ nadzoru pedagogicznego.
6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla
zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie
będących nauczycielami.
7. W zakresie, o którym mowa w ust. 6, Dyrektor
w szczególności:
1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,
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2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe
nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,
3) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu.
8. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonywanie
uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami
prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwał Dyrektor
niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół oraz
organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
9. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje
z niego organ prowadzący Zespół.
10. Postępowanie w sprawach, o których mowa
w ust. 9, określają odrębne przepisy.
§ 16. 1. Rada Pedagogiczna jest ciałem kolegialnym, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać
udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem
wyników klasyfikowania i promowania uczniów,
po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących
potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek
organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę
albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
6. Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
§ 17. 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji
uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole,
4) ustalanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy
uczniów.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
2) projekt planu finansowego Zespołu,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału
nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
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3. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.
4. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora
lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole.
5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jej członków.
6. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej
działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
§ 18. 1. W Zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców ( opiekunów prawnych)
uczniów.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół
rodziców (opiekunów) Zespołu.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz regulamin dotyczący zasad wydatkowania
funduszy, które nie mogą być sprzeczne ze statutem
Zespołu.
4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Zespołu i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu
5. Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczone na wspieranie statutowej działalności Zespołu.
§ 19. 1. Wszyscy uczniowie szkoły, z mocy prawa,
tworzą Samorząd Uczniowski.
2. Organy Samorządu Uczniowskiego są reprezentantami ogółu uczniów.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony
przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym.
4. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski oraz opinie
w sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania,
z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów
w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające
zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem
szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z Dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna
Samorządu.
§ 20. 1. W Zespole tworzy się stanowisko Wicedyrektora.
2. Stanowisko Wicedyrektora powierza i odwołuje
z niego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
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§ 21. W Zespole tworzy się stanowisko Kierownika
Świetlicy.
§ 22. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego,
może tworzyć inne stanowiska kierownicze.
Rozdział 4
Organizacja Zespołu
§ 23. 1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jest etap edukacyjny.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz
ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy
o organizacji roku szkolnego.
3. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy
okres trwa od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych we wrześniu do ostatniego powszedniego
dnia stycznia, z wyjątkiem soboty, a drugi od pierwszego powszedniego dnia lutego, z wyjątkiem soboty,
do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno — wychowawczych.
4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji Zespołu uwzględniający szkolny plan nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania opracowany przez Dyrektora
Zespołu do dnia 30 kwietnia każdego roku.
5. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza, się
w szczególności: liczbę pracowników Zespołu łącznie
z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin
przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin
nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych
zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół.
§ 24. 1. Podstawową jednostką organizacyjną
przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym
wieku.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
i za zgodą organu prowadzącego mogą być prowadzone
zajęcia dodatkowe.
§ 25. 1. Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia edukacyjne i wychowawcze, prowadzone w systemie
klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Terminy rozpoczęcia lekcji oraz przerw międzylekcyjnych zatwierdza
Dyrektor.
3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę,
w której ustali inny czas trwania zajęć edukacyjnych od
30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas
pracy obliczany na podstawie ramowego planu nauczania.
§ 26. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się
wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych
planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym
planem nauczania i programem wybranym z zestawu
programów dla danej klasy i danego typu, dopuszczonych do użytku szkolnego.
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2. Przeciętna liczba w oddziale nie powinna w zasadzie być większa niż 30 uczniów. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba
uczniów z tych oddziałów byłaby niższa niż 15.
3. Tworzenie nowego oddziału tej samej klasy
w przypadku mniejszej liczby uczniów można dokonać
za zgodą organu prowadzącego.
§ 27. 1. Oddział szkolny można dzielić na grupy.
2. Podział na grupy jest obowiązkowy, stosownie
do obowiązujących przepisów, na zajęciach: z języków
obcych, informatyki, elementów informatyki i technologii informacyjnej, na zajęciach z zakresu kształcenia
ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych .
3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio
nie więcej niż 30 uczniów w klasie lub nie więcej niż
24 uczniów w klasie na zajęciach, o których mowa w ust.
2, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Zespół.
4. Zajęcia z wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, z tym że
w gimnazjum oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Dopuszcza się tworzenie grup międzoddziałowych lub,
w wyjątkowych przypadkach międzyklasowych.
§ 28. 1. W Zespole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez Dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych.
2. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych nie może być
niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.
3. Dla uczniów mających trudności w nauce
i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi mogą być organizowane zajęcia wyrównawcze i korekcyjno - kompensacyjne.
4. Uczniowie wymienieni w pkt. 3 mogą być kierowani do placówek specjalistycznych organizujących
zajęcia terapeutyczne, wyrównawcze i korekcyjne.
§ 29. 1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują
ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, można
w gimnazjum organizować oddziały przysposabiające
do pracy zawodowej.
2. Oddział taki organizuje Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i w oparciu o odrębne przepisy.
§ 30. 1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole, ze względu na czas pracy rodziców lub
organizację dowozu do szkoły, Zespół organizuje świetlicę i zapewnia im bezpieczeństwo i opiekę.
2. W świetlicy prowadzi się zajęcia w grupach
wychowawczych, liczących do 25 uczniów.
3. Zespół zapewnia uczniom możliwość spożycia
jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
§ 31. 1. W Zespole działa biblioteka szkolna, która
jest pracownią szkoły służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych i wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu nauczycieli,
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popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców
oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać:
1) uczniowie,
2) nauczyciele i inni pracownicy Zespołu,
3) rodzice uczniów.
Rozdział 5
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu
§ 32. 1. W Zespole zatrudniani są nauczyciele oraz
pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Zespołu, o których mowa w ust. 1 określają
odrębne przepisy.
§ 33. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za
jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych
jego opiece dzieci i uczniów.
2. Nauczyciel ma prawo korzystania w swej pracy
z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony instytucji oświatowych i naukowych.
3. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu dyrektor Zespołu wyznacza opiekuna stażu.
§ 34. Obowiązkiem wychowawcy, nauczyciela jest
w szczególności:
1) stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju dzieci,
2) dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowań:
a) indywidualizowanie pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej
celem wyłonienia uczniów uzdolnionych,
b) stwarzanie w miarę możliwości finansowych, pracy
uczniów uzdolnionych w kołach zainteresowań
i w kołach przedmiotowych bądź też w szkolnym
klubie sportowym,
c) ukierunkowanie uczniów uzdolnionych do samodzielnej pracy przez rozmowy i wskazywanie materiałów źródłowych,
d) zachęcanie uczniów uzdolnionych do udziału
w olimpiadach sportowych i konkursach przedmiotowych,
e) zabezpieczenie odpowiednich warunków do rozwoju fizycznego,
3) zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie
uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów:
a) dokładne zapoznanie uczniów oraz rodziców z regulaminem klasyfikowania i oceniania,
b) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania
z poszczególnych przedmiotów uwzględniających
niektóre specyficzne uwarunkowania przedmiotu,
c) stosowanie jednolitych i prawidłowych ocen w stosunku do ogółu uczniów zgodnie z przyjętym przez
szkołę wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
d) motywowanie stawianych ocen,
4) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
5) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń
szkolnych,
6) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo
uczniów,
7) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze
i sprzęt szkolny,
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8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej w różnych dostępnych formach,
9) zachowanie tajemnicy służbowej.
§ 35. 1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział
szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
2.
Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie
opieki nad dziećmi, uczniami powierzonej mu grupy,
klasy, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania
do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych
dzieci, uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie
konfliktów w zespole dzieci, uczniów oraz pomiędzy
uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których
mowa w ust. 2:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z wychowankami i ich
rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające
jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala
treści i formy zajęć tematycznych na godzinach
do dyspozycji wychowawcy,
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie
uwzględniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec
tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych
jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
4) utrzymuje systematyczne kontakty z rodzicami,
5) współpracuje w celu realizacji zadań z różnymi instytucjami i specjalistami,
6) zorganizuje wycieczkę krajoznawczą raz w roku.
§ 36. 1. Nauczyciel danego przedmiotu, bloków
przedmiotowych lub nauczyciele przedmiotów pokrewnych lub wychowawcy mogą tworzyć zespoły przedmiotowe i wychowawcze.
2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora
szkoły przewodniczący.
3. Do zadań zespołu należy:
1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich
realizacji oraz modyfikowanie tych programów w taki
sposób, by raz wprowadzone podręczniki obowiązywały przez kolejne trzy lata,
2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania ich osiągnięć,
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia
nauczycieli.
Rozdział 6
Uczniowie Zespołu
§ 37. 1. Zespół przeprowadza rekrutację dzieci,
uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Do Zespołu przyjmuje się:
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym,
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci
zamieszkałe poza obwodem szkolnym.
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3. O przyjęciu dzieci, uczniów do wszystkich grup,
klas decyduje Dyrektor.
4. Przyjęcie do Zespołu dziecka z poza obwodu
wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka oraz organu prowadzącego
szkołę.
5. Do przedszkola, które wchodzi w skład Zespołu
uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat Do szkoły podstawowej, która wchodzi w skład Zespołu uczęszczają
dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat
i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci,
w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze
przejście do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Do
gimnazjum, które wchodzi w skład Zespołu uczęszczają
uczniowie po ukończeniu sześcioletniej szkoły podstawowej.
§ 38. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki trwa do
18 roku życia.
§ 39. Uczeń ma prawo do:
1) zgodnego z wymogami higieny codziennego i tygodniowego rozkładu zajęć uwzględniającego równomiernie w ciągu tygodnia rozłożonej liczby godzin
i przedmiotów w zależności od stopnia trudności,
2) informowania go przez nauczyciela z tygodniowym
wyprzedzeniem o planowanym sprawdzianie pisemnym,
3) przestrzegania przez nauczycieli ilości przeprowadzanych w ciągu dnia i tygodnia sprawdzianów pisemnych,
4) stałego, wygodnego i zgodnego z wymogami higieny
pracy umysłowej miejsca pracy,
5) poszanowania jego godności przez nauczyciela, innych pracowników i uczniów,
6) zapewnienia mu bezpiecznych warunków w czasie
jego pobytu w szkole,
7) nie stosowania wobec niego przymusu fizycznego lub
psychicznego ze strony kolegów i pracowników szkoły,
8) korzystania w przypadku trudnych warunków domowych z różnych możliwych sposobów pomocy materialnej ze strony szkoły lub innych podmiotów,
9) życzliwego, podmiotowego i jednakowego stosunku
do wszystkich uczniów traktowania przez nauczycieli,
10) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, o ile nie
narusza tym dobra innych osób,
11) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych,
12) uczestniczenia za zgodą rodziców i rady pedagogicznej w pozaszkolnych formach zajęć,
13) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i prawidłowo
umotywowanej oceny oraz do stosowania ustalonych
sposobów kontroli postępów w nauce,
14) indywidualnej pomocy, w przypadku trudności
w nauce,
15) korzystania z pomieszczeń szkolnych,
16) korzystania z porad specjalistów.
§ 40. Uczeń ma obowiązek.
1) przestrzegania przepisów obowiązujących w Zespole,
2) podporządkowania się zaleceniom Dyrektora i innych
nauczycieli,
3) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Zespołu,
4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu,
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5) dbania o własne życie, zdrowie i higienę oraz o prawidłowy rozwój,
6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole.
§ 41. 1. Ucznia można nagrodzić za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce,
2) wzorową postawę uczniowską,
3) reprezentowanie szkoły lub Zespołu w olimpiadach,
konkursach i zawodach,
4) działalność na rzecz społeczności lokalnej i ochrony
środowiska.
2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1, mogą
być:
1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy,
2) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów
szkoły lub Zespołu,
3) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,
4) dyplom uznania od Dyrektora,
5) nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora,
6) wręczenie odznaki „wzorowego ucznia".
§ 42. 1. Uczniowie łamiący przyjęte zasady postępowania i przepisy Statutu mogą otrzymać upomnienia
lub kary:
1) ustne upomnienie wychowawcy wobec klasy, szkoły
lub Zespołu,
2) naganę Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
3) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców,
4) zawieszenie prawa ucznia do udziału w zajęciach
pozalekcyjnych oraz zajęciach i imprezach szkolnych,
5) przeniesienie ucznia na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej do równoległego oddziału tej samej
klasy ( o ile taki istnieje w szkole),
6) skreślenie z listy uczniów za rażące naruszenie zasad
współżycia społecznego - na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej.
2. Uczeń Zespołu może być skreślony z listy
uczniów z równoczesnym przeniesieniem go do innej
szkoły tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
na wniosek Dyrektora i za zgodą Kuratora Oświaty.
3. Od kar uczniowi przysługuje odwołanie.
4. O zamiarze ukarania ucznia informuje się rodziców.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 43. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie
z odrębnymi przepisami.
§ 44. 1. Zespół prowadzi, przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki
finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§ 45. Organem kompetencyjnym do uchwalenia
zmian w Statucie Zespołu jest Rada Pedagogiczna
§ 46. W zakresie uregulowanym mniejszym statutem tracą moc postanowienia zawarte w statutach poszczególnych szkół.
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UCHWAŁA NR XXXI/204/2010
RADY GMINY WIETRZYCHOWICE
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,
z późniejszymi zmianami) i art. 24 ust. 1, 5 i 10 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2006 roku Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 68, poz. 449
z późn. zm.) Rada Gminy Wietrzychowice uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę Nr 1/2010 za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę z wodociągu zarządzanego przez
Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach położonego na terenie Gminy
Wietrzychowice.
2. Cena za wodę pobieraną z wodociągu zarządzanego przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach położonego na
terenie Gminy Wietrzychowice składa się z opłaty abonamentowej liczonej za okresy miesięczne od każdego
wodomierza i ceny za 1 m3 wody pobranej z wodociągu.
3. Ustala się:
1) opłatę abonamentową od każdego wodomierza
w wysokości 3,00 zł + VAT miesięcznie,

2) cenę za 1 m3 wody pobranej z wodociągu przez odbiorców z terenu Gminy Wietrzychowice w wysokości
2,50 zł + VAT,
4. Taryfa obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2010 r.
do dnia 31 marca 2011 r.
§ 2. 1. Zatwierdza się taryfę Nr 2/2010 za zbiorowe
odprowadzanie ścieków i ścieków dowożonych do
oczyszczalni ścieków zarządzanej przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach.
2. Ustala się cenę za 1m3 ścieków odprowadzanych
i dowożonych do oczyszczalni ścieków zarządzanej przez
Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów
w Wietrzychowicach w wysokości 4,50 zł + VAT.
3. Taryfa obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2010 r.
do dnia 31 marca 2011 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi
Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Magiera

1169

1170
1170

UCHWAŁA NR XXXII/209/2010
RADY GMINY WIETRZYCHOWICE
z dnia 31 marca 2010 r.
zmieniająca uchwałę Nr XVI/110/2004 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 września 2004 roku w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1
i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.,
Nr 175, poz. 1362, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Wietrzychowice uchwala, co następuje:

dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, osoby te mogą być zwolnione częściowo lub całkowicie z odpłatności za usługi opiekuńcze.
2) Ocena jaki przypadek należy uznać za szczególnie
uzasadniony, pozostaje przedmiotem uznania administracyjnego Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wietrzychowicach."

§ 1. W uchwale Nr XVI/110/2004 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 września 2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu
ich pobierania ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 302,
poz. 3228, § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wietrzychowice i Kierownikowi Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wietrzychowicach.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

"§ 5
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a przede
wszystkim ze względu na trudną sytuację zdrowotną,
rodzinną, osób których dochód przekracza kryterium

Przewodniczący Rady:
Stanisław Magiera
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.V.0911-9-2010
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLII/358/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
5 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458
oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753), stwierdza się nieważność
uchwały nr XLII/358/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia
26 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokość dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych
świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Bocheński, w części
określonej w § 24, w § 29 ust. 4, w § 32 oraz w § 33 regulaminu, stanowiącego załącznik do przedmiotowej
uchwały.
Uzasadnienie
Rada Powiatu w Bochni uchwałą nr XLII/358/2010
z dnia 26 lutego 2010 r. przyjęła regulamin określający
zasady przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński, w brzmieniu nadanym
w załączniku do uchwały.
Po dokonaniu analizy prawnej przedmiotowej
uchwały, organ nadzoru stwierdził co następuje.
Zgodnie z przywołanym w podstawie prawnej
uchwały przepisem 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.), organ prowadzący szkołę będący
jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając
przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
w drodze regulaminu: 1) wysokość stawek dodatków
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków, 2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, 3) wysokość i warunki
wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela - w taki
sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom
nauczycieli, o których mowa w ust. 3.
Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej organy władzy publicznej działają w granicach

i na podstawie prawa. Tym samym, w ocenie organu
nadzoru, każde działanie organu władzy, w tym rady
gminy (tu: Rady Powiatu Bocheńskiego), musi mieć
oparcie w obowiązującym prawie. W świetle art. 94
Konstytucji RP akty prawa miejscowego podejmowane
są w oparciu o wyraźne upoważnienie ustawowe. Podejmując akt prawa miejscowego w oparciu o normę
ustawową organ stanowiący musi ściśle uwzględniać
wytyczne zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej
zasady stanowi istotne naruszenie prawa.
W doktrynie i w orzecznictwie panuje zgodność
co do nakazu ścisłej wykładni prawodawczych norm
kompetencyjnych, zakazu stosowania wykładni rozszerzającej oraz analogii. Organ administracji wykonujący
kompetencję prawodawczą nie jest upoważniony ani do
regulowania tego, co zostało już ustawowo uregulowane w Karcie Nauczyciela i w Kodeksie pracy, ani do
wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego.
W kontekście powyższego, organ nadzoru kwestionuje dopuszczalność wymienionych niżej postanowień regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały
nr XLII/358/2010 Rady Powiatu w Bochni, jako podjętych
z przekroczeniem delegacji ustawowej i przez to istotnie
naruszających prawo.
1. W § 24 rzeczonego regulaminu Rada ustaliła,
że „Dodatek funkcyjny przestaje przysługiwać z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło odwołanie z funkcji lub wygasł okres
pełnienia funkcji. Jeżeli odwołanie z funkcji nastąpiło
z dniem pierwszym miesiąca lub z tym dniem wygasł
okres pełnienia funkcji, dodatek nie przysługuje od tego
miesiąca”.
Zdaniem organu nadzoru cytowane zapisy zostały podjęte z przekroczeniem norm kompetencyjnych
zawartych w art. 30 ust. 6 w związku z ust. 1 pkt 2 Karty
Nauczyciela oraz są przykładem stanowienia przez Radę
uregulowań przyjętych w Kodeksie pracy. Przedmiotowe normy nie dają bowiem upoważnienia do określenia
innych kwestii ponad te wyraźnie wskazane w powołanym przepisie. Przepis ten upoważnia organ do określenia wysokości stawek dodatku funkcyjnego oraz szczegółowych warunków jego przyznawania i w upoważnieniu tym nie mieści się ustalenie kwestionowanej materii, w tym w jakich przypadkach dodatek ten przestaje
przysługiwać bądź nie przysługuje.
Stanowisko organu nadzoru o braku podstaw
do przyjęcia przez Radę powyższych regulacji znajduje
również odzwierciedlenie w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, w tym w wyroku z dnia 13 sierpnia
2008 r. (IV SA/Wr 197/08), w którym Wojewódzki Sąd
Administracyjny we Wrocławiu orzekł, że w przypadku
składników wynagrodzenia nauczycieli, takich jak dodatek motywacyjny, za wysługę lat, funkcyjny oraz za wa-
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runki pracy, upoważnienie do dookreślenia przepisów
ustawy przez radę gminy dotyczy takich kwestii jak
określenie wysokości stawek tych dodatków oraz
szczegółowych warunków ich przyznawania, z zastrzeżeniem, że te „szczegółowe warunki” muszą mieścić się
w ramach ogólnych warunków określonych w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy przez Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu. Organ nie ma w szczególności
kompetencji do określenia w regulaminie okoliczności,
ze względu na które dodatek jest przyznawany lub powinien zostać zwrócony, czy ze względu na które zostanie bądź nie zostanie przyznany.
Z kolei w wyroku z dnia 21 sierpnia 2008 r.
(IV SA/Wr 294/08) trafnie zauważa Wojewódzki Sąd
Administracyjny we Wrocławiu, że Kodeks pracy w art.
80 ustanawia zasadę, że wynagrodzenie przysługuje za
okres faktycznie wykonywanej pracy oraz za okres, gdy
pracownik nie świadczy pracy, lecz przepisy przyznają
mu prawo do wynagrodzenia. Z przepisu art. 30 ust. 6
pkt 1 Karty Nauczyciela wynika, że Rada ma stanowić
odnośnie tych dodatków jedynie co do warunków oraz
ich wysokości, a warunki wypłacania dodatków mogą
stanowić jedynie uszczegółowienie ogólnych warunków
wynikających z rozporządzenia. W Karcie Nauczyciela
ustawodawca już zawarł regulacje odnoszące się
do dodatków oraz do wynagrodzenia, a jednocześnie
zakreślił ramy działania rady gminy (w tym przypadku
Rady Powiatu). Kompetencje rady odnośnie dodatków,
o jakich mowa w art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela,
ograniczają się do określenia wysokości stawek tych
dodatków i szczegółowych warunków ich przyznawania.
Innych kompetencji rady gminy w tym zakresie nie
można domniemywać.
2. W § 29 w ust. 4 Rada regulując kwestie dodatku mieszkaniowego postanowiła, że „Nauczycielowi
i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem,
stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden
dodatek w wysokości określonej w pkt 1. Małżonkowie
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek”.
Organ nadzoru stoi na stanowisku, iż taki zapis
pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 54
ust. 1 i 3 Karty Nauczyciela, zgodnie bowiem z zapisami
art. 54 ust. 1: „Nauczyciel zatrudniony na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców ma
prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy,
w której położona jest szkoła” i ust. 3: „Nauczycielowi,
o którym mowa w ust. 1, posiadającemu kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość
uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela. Wysokość dodatku może być także zróżnicowana w zależności od miejscowości, w której nauczyciel jest zatrudniony”. Organ nadzoru zaznacza, że z powołanego przepisu wynika więc, że przyznanie nauczycielskiego dodatku jest obowiązkowe, jeśli nauczyciel spełnia ustawowe warunki. Wysokość tego dodatku uzależniona jest
od kryteriów określonych w art. 54 ust. 3, przy czym
określa ją - wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania dodatku - w trybie regulaminu, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego
(art. 54 ust. 3 w zw. z art. 30 ust. 6 powołanej ustawy).
Wyżej przywołane ustawowe zapisy stanowią jedynie,
iż wysokość przedmiotowego dodatku może być uzależniona od stanu rodzinnego nauczyciela, nie wprowadza-

Poz. 1171

ją one możliwości pozbawienia nauczyciela spełniającego kryteria do jego otrzymania, tego obligatoryjnego
składnika jego wynagrodzenia.
3. Następnie w § 32 regulaminu Rada Powiatu
ustaliła, że „Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym nauczyciel
nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku,
jeśli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeśli nabycie prawa do dodatku lub
wyższej stawki nastąpiło pierwszego dnia miesiąca”.
Zdaniem organu nadzoru cytowane zapisy zostały podjęte z przekroczeniem normy kompetencyjnej
zawartej w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela oraz są przykładem stanowienia przez Radę uregulowań przyjętych
w Kodeksie pracy. Powołana norma nie daje upoważnienia do określenia innych kwestii ponad te wyraźnie
wskazane w powołanym przepisie. Przepis ten upoważnia organ do określenia wysokości stawek dodatku za
wysługę lat oraz szczegółowych warunków ich przyznawania i w upoważnieniu tym nie mieści się ustalenie
kwestionowanego zapisu.
Stanowisko organu nadzoru o braku podstaw
do przyjęcia przez Radę powyższych regulacji znajduje
również odzwierciedlenie w przywołanym jeż wcześniej
w pkt 1 orzecznictwie sądowoadministracyjnym, - wyroki WSA we Wrocławiu z dnia 13.08.2008 r., sygn. akt IV
SA/Wr 197/08 i z dnia 21 sierpnia 2008 r. sygn. akt IV
SA/Wr 294/08, a nadto w wyroku WSA w Lublinie,
sygn. akt III SA/Lu 207/08.
Ponadto warto w tym miejscu podkreślić,
że stosownie do brzmienia art. 38 powołanej ustawy,
nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia od dnia
nawiązania stosunku pracy. Z kolei art. 39 ust. 1 tej
ustawy stanowi, że „zmiana wysokości wynagrodzenia
w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel
uzyskał wyższy stopień awansu. Zmiana wysokości
wynagrodzenia z innych przyczyn następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego,
jeżeli inne przyczyny nie nastąpiły od pierwszego dnia
danego miesiąca kalendarzowego”.
4. Organ nadzoru zdecydował także o zakwestionowaniu § 33 regulaminu w brzmieniu: „Tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli, o których mowa w art. 49 ust. 1
pkt 1 i ust. 2 Karty Nauczyciela reguluje odrębna uchwała Rady powiatu w Bochni”, z uwagi, iż zawarta w tym
paragrafie regulacja jest nieadekwatna do dyspozycji
art. 30 ust. 6 pkt 3 w związku z ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela. Przywołane normy wyraźnie przewidują, że do
kompetencji organu prowadzącego należy określenie
w drodze regulaminu wysokości i warunków wypłacania
nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54. Zatem odesłanie w tej materii
do odrębnej uchwały Rady Powiatu w Bochni dotyczącej
trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli nie jest rozwiązaniem
prawidłowym, gdyż nie stanowi o realizacji dyspozycji
zawartej w przywołanych wyżej normach. Kwestia usta-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 181

– 9987 –

lenia trybu i kryteriów przyznawania nagród przez organ
prowadzący jest oparta na innej, odrębnej podstawie
prawnej i nie wyczerpuje delegacji ustawowej z art. 30
ust. 6 pkt 3 Karty Nauczyciela. Prowadzi to do wniosku,
że brak określenia w regulaminie wynagradzania nauczycieli wysokości i warunków przyznawania nagród
stanowi istotne naruszenia prawa.
W tym stanie rzeczy, należało stwierdzić nieważność uchwały w zakresie określonym w sentencji
rozstrzygnięcia.

Poz. 1171,1172

Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje skarga
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody
Małopolskiego w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia. Z up. Wojewody Małopolskiego
Zastępca Dyrektora
Wydziału Prawnego i Nadzoru:
Artur Słowik
1171
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INFORMACJA NR MK.71400/4/4/2010
BURMISTRZA BRZESZCZ
z dnia 22 marca 2010 r.
w sprawie: zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego II półrocze 2009r. położonych na terenie Gminy Brzeszcze
Na podstawie z art.4a ustawy z 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. z 2005r.
Dz.U.Nr 31, poz. 266 z późn.zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie określenia danych dotyczących czynszów
najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze
gminy lub jego części (Dz. U. z 2007 Nr 250, poz.1873)

przedkładam Zestawienie danych dotyczących czynszów
najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2009 rok stanowiące załącznik do informacji.
Burmistrz Brzeszcz:
Teresa Jankowska
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Załącznik
do Informacji nr MK.71400/4/4/2010
Burmistrza Brzeszcz
z dnia 22 marca 2010 r.

Burmistrz Brzeszcz:
Teresa Jankowska
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INFORMACJA
URZĘDU MIASTA W TRZEBINI
z dnia 30 marca 2010 r.
dotycząca czynszów najmów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
położonych na obszarze Gminy lub jej części.

Z up. Burmistrza
p.o. Naczelnik Wydziału:
Marian Fiszer
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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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